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Domingo, 24 de junho
10h00 — S. João
(Festa de S. João com a Profissão de Fé)
12h00 — Manuel da Silva do Rosário
19h00 —  Fernando Silva Azevedo (1.º Aniv.º)

 — Manuel Fernandes Gomes (1.º Aniv.º)

Segunda, 25 de junho — às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 26 de junho  — 20h00
— Rui Manuel de Barros Zão
—
—
—
Quarta, 27 de junho — às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 28 de junho  — 20h00
— Álvaro de Lima Santos
—
—
—

Sexta, 29 de junho — às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 30 de junho  — 19h00
— S. Pedro
— Abílio Nunes Novo, esposa e filhos
Domingo, 01 de julho
10h00 — Paroquianos/Missa do Senhor
12h00 — Maria Amélia Ferreira Rodrigues

de Areia e família
19h00 —  Santíssimo Sacramento

Sábado, 30 de Junho

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

A figura de João Baptista
tem ainda muito a dizer

aos cristãos dos noosos dias...

24 de junho a 1 de julho de 2012
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Domingo, 01 de Julho

Domingo, 01 de Julho

Sábado, 30 de Junho

Sábado, 30 de Junho

10h00

12h00

19h00

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Maria Emília Vilarinho

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 10.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes

do 7.º Ano

—
—

Serviço de Acólitos

— Ana Pereira
— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
dos crianças e Catequistas
do 6.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças
do 3.º e 4.º Ano da Catequese

—
—

(In)formação
Semanal 630

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



Outros assuntos
12.º Domingo do Tempo Comum
Solenidade de S. João Baptista

1.ª Leit. – Is 49, 1-6;
Salmo – Sal 138, 1-3. 13-14ab. 14c-15;
2 .ª Leit. – Act 13, 22-26;
Evangelho – Lc 1, 57-66. 80.
É bom que a solenidade do nascimento de

S. João Baptista, de vez em quando, coincida
com o domingo, para que possamos conhe-
cer melhor esta personagem tão importante
do Novo Testamento. Esta festa não é casu-
al, mas segue a cronologia do evangelho de
São Lucas que, na narração da Anunciação
a Maria, celebrada liturgicamente nove me-
ses antes do Natal, diz que Isabel, a mãe de
João, "concebeu um filho na sua velhice e
já está no sexto mês" (Lc 1, 36). Todavia,
há outro motivo para esta festa. João dizia:
"Ele é que deve crescer e eu diminuir" (Jo
3, 30). Esta frase enquadra-se bem na cele-
bração litúrgica do nascimento de João com
o solstício de verão, a partir do qual os dias
começam a diminuir (24 de Junho).

Com Maria (8 de Setembro), João é o
único santo do qual a Igreja celebra o seu
nascimento. A causa da alegria deste dia
("concedei à vossa família o dom da alegria
espiritual", oração colecta) encontra-se já
explícita nas palavras do Arcanjo Gabriel a
Zacarias ("será para ti motivo de grande
alegria e muitos hão-de alegrar-se com o
seu nascimento") e também nas palavras de
Jesus ("entre os nascidos de mulher, não
apareceu ninguém maior do que João Bap-
tista", Mt 11, 11). Nos dois primeiros capí-
tulos do evangelho de S. Lucas encontramos
assiduamente paralelismos entre o Precursor

Matrículas da Catequese
Recorda-se que este ano as matrícu-

las da Catequese (1.ª matrícula e reno-
vação da matrícula) estão a decorrer até
15 de Julho. Depois dessa data não se-
rão aceites mais matrículas.

A Renovação da matrícula é tratada
com os catequistas do repetivo ano, que
devem entregar tudo aos coordenadores.

Boletins de Matrícula ou de renova-
ção incompletos não serão aceites.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

tinua a funcionar  no seu horário normal
de Verão.

e o Messias, manifestando a grandeza do
Messias, sem apagar a importância do Pre-
cursor. Por isso, é compreensível que a Igre-
ja celebre o nascimento de João.

Como aconteceu com Jesus, nem tudo
acaba com a glória do nascimento. João Bap-
tista tem um "curriculum", bem resumido no
prefácio desta solenidade. A partir deste tex-
to, é possível preparar a homilia, salientando
os quatro momentos da vida do Precursor:
"antes de nascer, ele exultou de alegria",
"muitos se alegraram com o seu nascimen-
to", "mostrou o Cordeiro" e "por fim deu
o mais belo testemunho de Cristo, derra-
mando por Ele o seu sangue". Jesus apren-
deu muito com João: viu a sua vida de oração
e de jejum, ouviu as suas pregações, admi-
rou-se com a vida austera de João, os primei-
ros discípulos pertenciam ao grupo dos de
João. A mensagem de Jesus foi inspirada na
mensagem de João. Podemos afirmar que
Jesus foi um "discípulo excepcional" de
João, mas superou-o: João pregava a justiça
de Deus e Jesus preferiu, antes, mostrar o
rosto misericordioso de Deus.

O nome "Baptista" convida-nos neste dia
a meditar na importância do baptismo. O mo-
mento áureo da vida de João foi o baptismo de
Jesus. Os evangelhos apresentam este momen-
to como uma das grandes teofanias. Porém, o
baptismo de Jesus teve um sentido diferente
do nosso baptismo: Ele é o justo, nós somos
pecadores; Ele é baptizado em solidariedade
com os pecadores, nós somos baptizados em
nome da Santíssima Trindade. O Baptismo é o
ponto de partida da nossa filiação divina, da
nossa caminhada com Jesus, seguindo-O. A
figura de João Baptista, intimamente ligado ao
Messias e com o testemunho da verdade até à
morte, tem ainda muito a dizer aos cristãos de
todos os tempos.




