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Domingo, 15 de julho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Ferreira Rodrigues

de Areia e família
19h00 — Maria Cândida de Azevedo Carnei-

ro Ferreira (30.º Dia)

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

Terça, 17 de julho  — 19h00
— Augusto Tavares da Costa

Quarta, 18 de julho — às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 19 de julho  — 19h00
— Justina Mattos de Souza Santos Martins

(1.º Aniv.º)
— Maria Teresa Gomes Vieira
— Almerinda da Silva Passos e Ernesto

Almeida Correia
— Francisco António Ferreira Amado de

Araújo
— José Inácio Miranda Ferreira

Sexta, 20 de julho — às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 21 de julho  — 19h00
— Manuel Moreira de Sá
Domingo, 22 de julho
10h00 — Paroquianos
11h00 — Igreja da Misericórdia
12h00 — Maria Amélia Ferreira Rodrigues

de Areia e família
19h00 — Manuel da Silva do Rosário

Sábado, 21 de Julho

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Não há vidas neutras:
ou anunciamos e testemunhamos
o Espírito do Evangelho ou não...

15 a 22 de julho de 2012
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Domingo, 22 de Julho

Domingo, 22 de Julho

Sábado, 21 de Julho

Sábado, 21 de Junho

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 7.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes

do 8.º Ano

—
—

Serviço de Acólitos

— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete

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 633

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



Outros assuntos
15.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Amós 7, 12-15;
Salmo – Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14;
2.ª Leit. – Ef 1, 3-14 ou Ef 1, 3-10;
Evangelho – Mc 6, 7-13.
São Marcos relata-nos neste domingo a

primeira missão dos Doze. "Jesus chamou
os Doze Apóstolos e começou a enviá-los
dois a dois". Eles assumem e pregam a pri-
meira mensagem de Jesus: "o Reino de Deus
está próximo: arrependei-vos e acreditai
no Evangelho" (Mc 1, 15).

A missão da Igreja e de cada um dos cris-
tãos é anunciar o mistério de Deus que ama
a humanidade e que lhe concede a vida, a
esperança, o amor, a paz. Jesus Cristo é o
centro desta mensagem, porque Ele é a pre-
sença amorosa e salvadora de Deus, e por-
que Ele é o primeiro que viveu (e vive) com o
Pai e encontrou a plenitude da vida humana.

São Paulo contemplou o mistério salvador
de Deus. Como consequência dessa contem-
plação, deixou-nos um precioso hino na Car-
ta aos Efésios: "nos abençoou com toda a
espécie de bênçãos espirituais em Cristo…
Ele nos predestinou, conforme a benevo-
lência da sua vontade, a fim de sermos seus
filhos adotivos, por Jesus Cristo… segun-
do a riqueza da sua graça, que Ele nos
concedeu em abundância, com plena sa-
bedoria e inteligência, deu-nos a conhe-
cer o mistério da sua vontade… "( 2ª Leitu-
ra). Toda a espiritualidade e teologia da Igreja
são abordagens ao mistério inefável de Deus
que vem "instaurar todas as coisas em Cris-
to, tudo o que há nos Céus e na terra".
São Marcos diz isto de uma forma mais sim-
ples: "O Reino de Deus está próximo; con-
vertei-vos". O dom de Deus concede à hu-

Festas da Senhora da Saúde
e Bênção das Grávidas

A Comissão de Festas da Senhora da Saú-
de já iniciou o seu peditório com a distribuição
do Programa. Colabora!... Sem a tua e a mi-
nha colaboração, a festa é impossível!...

Como é habitual, no dia 5 de agosto tere-
mos a Bênção das Grávidas, às 12h00, na
Capela da Senhora da Saúde, dando assim
início à Novena.

Para podermos saber com quantas conta-
mos, para as podermos acolher melhor, as ins-
crições estão abertas até ao fim deste mês,
junto do Sacristão.

Matrículas na Catequese
Terminam este fim-de-semana as ma-

trículas da Catequese (1.ª matrícula e re-
novação da matrícula). Em breve iremos
reunir com os Catequistas para começar-
mos a preparar o próximo ano.

Recordamos ainda que, a haver falta
de catequistas, terão preferência as cri-
anças matriculadas na esciola em EMRC.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

tinua a funcionar  no seu horário normal
de Verão, que é o seguinte:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

manidade a vida nova e eterna. Enumeremos
os pontos-chave do Evangelho: o amor, a paz,
o perdão, a pobreza, a liberdade, a perseve-
rança nas provações, a confiança absoluta em
Deus. E enumeremos, agora, os pontos-cha-
ve da Igreja atual: a luta pela paz e pela justi-
ça, o diálogo entre povos e culturas, a aten-
ção aos mais necessitados, o esforço por ul-
trapassar os injustos desequilíbrios mundiais,
o respeito à dignidade de cada pessoa e de
cada povo, especialmente dos que são mais
fracos, sem recursos e sem benefícios políti-
cos. A sensibilidade cristã sabe que a palavra
de Jesus "Ide" põe em marcha a promoção
da verdadeira vida para todos segundo o Evan-
gelho.

Os Doze são a primeira realização da Igre-
ja, das comunidades cristãs, de todos os dis-
cípulos de Jesus. A primeira missão dentro e
fora da Igreja é promover o Espírito de Deus.
É a missão de todos os cristãos. O anúncio
do Evangelho tem momentos fortes e sole-
nes: a proclamação da Palavra na liturgia, os
documentos do Magistério. Estes momentos
incentivam-nos a anunciar o espírito evangé-
lico. Isto concretiza-se no quotidiano da vida.
Cada momento, cada encontro em casa, no
trabalho ou em algumas circunstâncias de la-
zer, são ocasiões para promover a paz e não
a discórdia, a atenção aos outros e não o des-
prezo, a ajuda e não o alheamento, o perdão
e não o ressentimento, ou seja, não há vidas
neutras. Ou anunciamos e testemunhamos o
Espírito do Evangelho ou não.

 A obra de Deus não consiste em grandes
espetáculos ou sinais surpreendentes, mas na
ação escondida do Espírito que nos leva ao
amor, à paz e à esperança. A obra de Deus
abre caminho, através de uma simples pala-
vra ou de um gesto acolhedor. Cada momen-
to que vivemos é um mistério que nos inter-
pela e que jamais se repetirá.




