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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

Segunda, 24 de junho — 20h00
Na Capela de S. João em honra de S. João
— Umbelina Nunes Novo
Terça, 25 de junho — 19h00
— Eugénia Miranda Igreja e marido
— Jorge Mendes Vieira
— Augusto Alves Guimarães e Lucinda Ali-

ce Silva Vilas Boas
— José Manuel Santa Marinha Palmeira
Quarta, 26 de junho — 16h30
—
Quinta, 27 de junho — 19h00
— Hortência de Sousa Viana (7.º Dia)
— José Fernando Machado
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes
— José Ribeiro Gaifém, sogros e sobrinho
Sexta, 28 de junho — 16h30
— António Pedro Areia Losa e família
Sábado, 29 de junho  — 19h00
— Abílio Nunes Novo, esposa e filhos
Domingo, 30 de junho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria da Silva Duarte e família
19h00 — Maria Natália Soares da Cruz Ma-

teus (30.º Dia)
— Maria  Anjos Rodrigues Coutinho (30.º Dia)
— António Martins de Oliveira (30.º Dia)
— Maria de Lurdes Novo Vareiro Machado

Sábado, 29 de junho

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Seguir Jesus Cristo supõe
uma fé vivida na simplicidade,
fazendo-se dom para os outros.

23 a 30 de junho de 2013
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Domingo, 30 de junho

Domingo, 30 de junho

Sábado, 29 de junho

Sábado, 29 de junho

10h00

12h00

19h00— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

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

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     das crianças e catequistas

do 6.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças
     do 2.º e 5.º Ano da Catequese

(In)formação
Semanal 683

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 8.º Ano
— José Gonçalo Almeida
—

— Maria Emília Vilarinho
— Inês Zão
— Leandra Rodrigues

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

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



12.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. –  Zac 12, 10-11; 13,1;
Salmo – Sal 62 (63), 2. 3-4. 5-6. 8-9;
2.ª Leit. –  Gal 3, 26-29;
Evangelho – Lc 9, 18-24.

A liturgia deste domingo coloca no centro
da nossa reflexão a figura de Jesus: quem é
Ele e qual o impacto que a sua proposta de
vida tem em nós? A Palavra de Deus que nos
é proposta impele-nos a descobrir em Jesus o
“messias” de Deus, que realiza a libertação
dos homens através do amor e do dom da vida;
e convida cada “cristão” à identificação com
Cristo – isto é, a “tomar a cruz”, a fazer da
própria vida um dom generoso aos outros.

A primeira leitura apresenta-nos um mis-
terioso profeta “trespassado”, cuja entrega
trouxe conversão e purificação para os seus
concidadãos. Revela, pois, que o caminho da
entrega não é um caminho de fracasso, mas
um caminho que gera vida nova para nós e
para os outros. João, o autor do Quarto Evan-
gelho, identificará essa misteriosa figura pro-
fética com o próprio Cristo.

A segunda leitura reforça a mensagem
geral da liturgia deste domingo, insistindo que
o cristão deve “revestir-se” de Jesus, renun-
ciar ao egoísmo e ao orgulho e percorrer o
caminho do amor e do dom da vida. Esse ca-
minho faz dos crentes uma única família de
irmãos, iguais em dignidade e herdeiros da
vida em plenitude.

O Evangelho confronta-nos com a pergun-
ta de Jesus: “e vós, quem dizeis que Eu
sou?” Paralelamente, apresenta o caminho
messiânico de Jesus, não como um caminho

“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
até ao fim deste mês (que já está quase a
acabar), devendo todos levantar a ficha no
Cartório Paroquial (não é com os Catequis-
tas) dentro do horário normal de atendi-
mento.

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 glória e de triunfos humanos, mas como
um caminho de amor e de cruz. “Conhecer
Jesus” é aderir a Ele e segui-l’O nesse cami-
nho de entrega, de doação, de amor total.

A passagem de hoje retoma o tema de
quem é Jesus. A pergunta foi colocada por
João Baptista, que celebramos este fim-de-
semana, e por Herodes. João pergunta a Je-
sus: “És tu o que deve vir ou devemos es-
perar outro?” (Lc 7, 19). Herodes faz a per-
gunta: “A João decapitei-o eu, mas quem é
este homem de quem oiço tais coisas?” (Lc
9, 9). No Evangelho de hoje é o próprio Jesus
que pergunta o que pensam as pessoas acer-
ca dele, qual é a opinião pública e a dos após-
tolos. Pedro afirma: “Tu és o Messias de
Deus”. Imediatamente encontramo-nos com
o primeiro anúncio da paixão, morte e ressur-
reição de Jesus.

Esta passagem do Evangelho define, ain-
da, a existência cristã como um “tomar a
cruz” do amor, da doação, da entrega aos ir-
mãos. Supõe uma existência vivida na simpli-
cidade, no serviço humilde, na generosidade,
no esquecimento de si para se fazer dom aos
outros. É esse o “caminho” que eu procuro
percorrer?

Na sociedade em geral e na Igreja em
particular, encontramos muitos cristãos para
quem o prestígio, as honras, os postos eleva-
dos, os tronos, os títulos são uma espécie de
droga de que não prescindem e a que não
podem fugir. Frequentemente, servem-se dos
carismas e usam as tarefas que lhe são confi-
adas para se auto-promover, gerando confli-
tos, rivalidades, ciúmes e mal-estar. À luz do
“tomar a cruz e seguir Jesus”, que sentido
é que isto fará? Como podemos, pessoal e
comunitariamente, lidar com estas situações?




