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Domingo, 16 de junho
10h00 — Paroquianos
12h00 — António Lopes da Silva Miranda
19h00 — Rui Manuel de Barros Zão
Segunda, 17 de junho — 20h00
Início da Novena de S. João. Todos os dias
a missa é em honra de S. João, na Capela.

Esta semana não há missa às 16h30.
— Maria Teresa Barros Lima Costa e família
Terça, 18 de junho — 20h00
— Eugénia Miranda Igreja e marido
— Rainha Rodrigues Martins e marido
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes
— Acção de Graças
Quarta, 19 de junho — 20h00
— António Gonçalves Novo (30.º Dia)
Quinta, 20 de junho — 20h00
— Manuel Passos Neto Sacramento (7.º Dia)
— José Fernando Machado
— Maria do Carmo Viana Cruz e neto José

Joaquim Nibra Martins
— José Inácio Miranda Ferreira e família
Sexta, 21 de junho — 20h00
— Rui Filipe Braga Pinto Macedo, avós e tios
Sábado, 22 de junho  — 19h00
— Adélia da Costa Afonso (1.º Aniv.º)
— Rui Manuel de Barros Zão
Domingo, 23 de junho
10h00 — S. João Baptista (Festa)
12h00 — Otília Barros Lima Perestrelo
19h00 — Maria Isabel Moreira dos Santos

(1.º Aniv.º)
 — Rui Manuel de Barros Zão

Sábado, 22 de junho

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Deus que é bondade e misericórdia,
detesta todo o pecado,

mas ama o homem pecador...

16 a 23 de junho de 2013
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Domingo, 23 de junho

Domingo, 23 de junho

Sábado, 22 de junho

Sábado, 22 de junho

10h00

12h00

19h00— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

— Ana Rita N. L. Velasco Sousa
— Francisco Guimarães de Melo
— Maria Helena Agante

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     das crianças e catequistas

do 4.º Ano da Catequese

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

(In)formação
Semanal 682

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 10.º Ano
— José Gonçalo Almeida
—

— António Jardim
— Catarina Jardim
— Joana Jardim

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes
     do 9.º Ano da Catequese

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



11.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 2 Sam 12, 7-10. 13;
Salmo – Sal 31, 1-2. 5. 7 e 11;
2.ª Leit. – Gal 2, 16. 19-21
Evangelho – Lc 7, 36 – 8, 3.

A liturgia deste domingo apresenta-nos um
Deus de bondade e de misericórdia, que de-
testa o pecado, mas ama o pecador; por isso,
Ele multiplica “a fundo perdido” a oferta da
salvação. Da descoberta de um Deus assim,
brota o amor e a vontade de vivermos uma
vida nova, integrados na sua família.

A primeira leitura apresenta-nos, através
da história do pecador David, um Deus que
não pactua com o pecado; mas que também
não abandona esse pecador que reconhece a
sua falta e aceita o dom da misericórdia.

Na segunda leitura, S. Paulo garante-nos
que a salvação é um dom gratuito que Deus
oferece, não uma conquista humana. Para ter
acesso a esse dom, não é fundamental cum-
prir ritos e viver na observância escrupulosa
das leis; mas é preciso aderir a Jesus e iden-
tificar-se com o Cristo do amor e da entrega:
é isso que conduz à vida plena.

O Evangelho coloca diante dos nossos
olhos a figura de uma “mulher da cidade
que era pecadora” e que vem chorar aos
pés de Jesus. Lucas dá a entender que o amor
da mulher resulta de ter experimentado a mi-
sericórdia de Deus. O dom gratuito do per-
dão gera amor e vida nova. Deus sabe isso; é
por isso que age assim.

Espantoso este encontro na casa de Si-
mão! O fariseu queria, sem dúvida, ver de mais
perto este jovem rabino que dizia vir da parte

“Passeio” de idosos a Fátima
À semelhança de anos anteriores, a Câmara

Municipal vai realizar um “passeio” a Fátima
dirigido aos idosos com idade igual ou superi-
or a 65 anos e com autonomia física, uma
vez que se trata de uma longa viagem. Tal pas-
seio será no dia 11 de Setembro. As pessoas
interessadas e que reúnam as condições já co-
nhecidas de passeios anteriores, deverão efe-
tuar a sua inscrição na Secretaria da Junta de
Freguesia, fazendo-se acompanhar pelo Bilhete
de Identidade, até ao dia 30 de Julho.

Matrículas na Catequese
Recorda-se que as inscrições na cateque-

se para todos os catequisandos de todos os
anos (desde o 1.º até ao 10.º) para o próximo
ano catequético de 2013/2014 serão feitas
ao longo deste mês, devendo todos levantar
a ficha no Cartório Paroquial (não é com os
Catequistas) dentro do horário normal de
atendimento.

No ato da inscrição devem fazer uma
oferta de 10 euros (são uma partilha para o
Catecismo e outras despesas com a Cate-
quese).

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

de Deus. Falava bem, irradiava bondade. Po-
rém… Tudo se desmorona! Jesus presta-se a
uma cena no mínimo chocante. A mulher que
se aproxima d'Ele é conhecida por ser da má
vida, uma pecadora. Os seus gestos, ambí-
guos, dizem o que ela é. Mas o escândalo vem,
sobretudo, da falta de reação de Jesus. Si-
mão pensava ter convidado um homem de
Deus. E eis que está diante dele um homem
como todos os outros, talvez mesmo um futu-
ro “cliente” da mulher. Se ao menos Jesus
tivesse retirado os seus pés, se tivesse pro-
testado, colocado a mulher no seu devido lu-
gar! Mas não! Segundo a Lei, deixar-se tocar
por uma mulher impura tornava-o cúmplice
do seu pecado.

O paradoxo é grande! Cremos que Jesus
é o Filho de Deus feito homem, totalmente
santo, sem qualquer pecado. Também para
nós, a cena é incompreensível: de um lado, a
pureza, a presença mesmo do Deus três ve-
zes santo, o fogo ardente do seu amor; do
outro, a impureza, o pecado, a água suja das
nossas misérias. Como vai terminar este en-
contro? Jesus dá a esta mulher um amor que
transfigura os seus gestos ambíguos. Faz deste
encontro uma ocasião para manifestar a ma-
neira de agir de Deus para com os pecado-
res. Jesus não aprova o seu pecado. Mas aco-
lhe esta mulher tal como ela é. Aceita o que
ela é capaz de Lhe dar. Se Ele a tivesse afas-
tado, tê-la-ia encerrado no seu pecado. Jesus
dá-lhe um amor que ela nunca tinha recebido,
um amor gratuito.

Porque a pecadora recebeu um perdão
infinito e gratuito, pôde, por sua vez, mostrar
um grande amor, e nascer para a vida. É isso
que Jesus nos convida a viver quando vamos
até Ele!




