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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

Segunda, 23 de julho — às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 24 de julho  — 19h00
— Maria Isabel Moreira dos Santos (30.º

Dia)
— Manuel Pereira da Costa e esposa
— Maria José Viana da Silva Pinto

Quarta, 25 de julho — às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 26 de julho  — 19h00
— José Alexandre Costa Nunes da Silva e

pai
— Rui Manuel de Barros Zão e família
— Maria Teresa Barros Lima Costa

Sexta, 27 de julho — às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 28 de julho  — 19h00
— Amadeu José Baptista
Domingo, 29 de julho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Ferreira Rodrigues

de Areia e família
19h00 — P.e Heitor Morais Esteves (30.º

Dia)
— Manuel Fernandes Neto de Faria

Sábado, 28 de Julho

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Somos cristãos na medida em que
deixamos que a Palavra do Mestre

penetre na nossa vida...

22 a 29 de julho de 2012
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Domingo, 29 de Julho

Domingo, 29 de Julho

Sábado, 28 de Julho

Sábado, 28 de Junho

10h00

12h00

19h00

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Inês Zão

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 10.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes

do 7.º Ano

—
—

Serviço de Acólitos

— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
dos crianças e Catequistas
do 5.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças
do 1.º e 6.º Ano da Catequese

—
—

(In)formação
Semanal 634



Outros assuntos
16.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Jer 23, 1-6;
Salmo – Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6;
2.ª Leit. – Ef 2, 13-18;
Evangelho – Mc 6, 30-34.

Os discípulos (esta é a primeira vez que
S. Marcos os chama Apóstolos) "voltaram
para junto de Jesus", depois do envio que
escutámos no domingo passado. Jesus con-
vida-os a repousar, mas uma multidão impe-
dia que tal acontecesse: “Jesus viu uma
grande multidão e compadeceu-Se de toda
aquela gente, porque eram como ovelhas
sem pastor. E começou a ensinar-lhes mui-
tas coisas”.

Na 1.ª Leitura, Jeremias fala durante os
últimos dias do reino da Judeia, antes do exí-
lio. Em nome de Deus, acusa e condena os
reis e os dirigentes do povo, que são chama-
dos pastores, porque "dispersastes as minhas
ovelhas e as escorraçastes, sem terdes cui-
dado delas". Deus chama "ovelhas" às pes-
soas simples do povo. É uma situação muito
idêntica aos dias de hoje. As pessoas simples
eram esquecidas, desprezadas e exploradas
pelo poder. Deus sai em seu socorro e con-
dena aqueles que têm autoridade e que a usam
para fazer mal às "suas ovelhas".

Jeremias anunciou a vinda de um rei pru-
dente, ou seja, Jesus, o "Bom Pastor" (Jo 10),
a presença do "Eu sou" entre a humanidade,
não como um rei poderoso, mas como um sim-
ples servidor, um do povo, sem nenhum título
entre os nobres de Israel, alguém que "nem
tem tempo para comer".

Jesus compadeceu-Se da multidão; é a

Figurados para as festas
Festa da Sr.ª da Saúde
No próximo sábado, dia 28, das 15h00

às 19h00, estará no Centro Paroquial o Ar-
mador para tirar as medidas para os figura-
dos da Procissão da festas da Senhora da
Saúde.

No dia 5 de agosto teremos 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.

Reunião de Catequistas
Na próxima quarta-feira, às 21h00,

teremos no Centro Paroquial de Espo-
sende uma reunião de Catequistas para
fazermos a avaliação da catequese e pro-
gramarmos do próximo ano.

Seria bom que ninguém faltasse, até
para sabermos com quem podemos con-
tar. Que sejam os Catequistas os primei-
ros a dar o exemplo que esperam das
crianças e adolescentes.

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

atitude de Deus perante a humanidade. No
mundo, há pessoas simples e há pessoas com
inteligência e com poder e algumas até go-
vernam o mundo. Mas, de uma maneira ou
de outra, todos entramos no mesmo grupo:
perdidos, como ovelhas sem pastor. A última
frase do evangelho deste domingo é surpre-
endente: "E começou a ensinar-lhes mui-
tas coisas". São João diz-nos que Jesus é o
Bom Pastor que ama as suas ovelhas até dar
a vida por elas. São Marcos destaca o "nú-
cleo", ou seja, a maneira como Jesus con-
cretiza o anúncio do Antigo Testamento "Eu
mesmo reunirei o resto das minhas ove-
lhas": ensina calmamente o povo, ou seja,
toda a humanidade. Jesus fala de Deus, da
vida, do amor, da esperança; ensina para que
as pessoas O escutem, lhe abram o coração,
participem da sua experiência e assim apren-
dam pessoalmente qual é a verdade e a vida.

A verdadeira obra de Deus não é esco-
lher novos líderes do povo, mas pela Sua Pa-
lavra oferecer a todos o Espírito de amor, de
vida e de esperança. É assim que nos con-
vertemos nas suas ovelhas e em criaturas
novas que entendem pessoalmente o valor do
amor, do desprendimento, do serviço, da es-
perança; pessoas que acreditam e vivem. É
um processo – itinerário nunca terminado. So-
mos cristãos na medida em que escutamos,
rezamos, abrimos o coração e deixamos que
a Sua palavra penetre na nossa vida.

A Carta aos Efésios resume a obra salví-
fica de Jesus Cristo deste modo: "Foi Ele que
fez de judeus e gregos um só povo e der-
rubou o muro da inimizade que os separa-
va" (o ódio). O primeiro grande princípio que
Jesus ensina é o amor; amou até ao fim, até à
morte, e morte de cruz.




