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Domingo, 30 de junho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria da Silva Duarte e família

— Carolina Areia Losa (7.º Dia)
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

Segunda, 01 de julho — 16h30
—
Terça, 02 de julho — 19h00
— Virgílio Herculano dos Santos, esposa, pais

e irmãos
— Maria José Viana Silva Pinto
—
Quarta, 03 de julho — 16h30
—
Quinta, 04 de julho — 19h00
— José Fernando Machado
— Maria Teresa Barros Lima Costa e famí-

lia
—
Sexta, 05 de julho — 16h30
— António Pedro Areia Losa e família

Sábado, 06 de julho  — 19h00
— Maria da Silva Duarte e família
Domingo, 07 de julho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Missa do Senhor

Adoração do Santíssimo até às 19h00
19h00 — Santíssimo Sacramento

Sábado, 06 de julho

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Não se pode ser cristão a meio termo:
 Jesus quer os Seus discípulos

totalmente comprometidos com Ele.

30 de junho a 7 de julho de 2013
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Domingo, 07 de julho

Domingo, 07 de julho

Sábado, 06 de julho

Sábado, 06 de julho

10h00

12h00

19h00— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     das crianças e catequistas

do 5.º Ano da Catequese

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

(In)formação
Semanal 684

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 7.º Ano
— José Gonçalo Almeida
—

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Ana Rita Sá da Silva

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes
     do 8.º Ano da Catequese

Grupo
Santa Maria
dos Anjos



13.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 1 Reis 19, 16b. 19-21;
Sal 15, 1-2a e 5. 7-8. 9-10. 11;
2.ª Leit. – Gal 5, 1. 13-18;
Evangelho – Lc 9, 51-62.

A liturgia deeste fim-de-semana sugere
que Deus conta connosco para intervir no
mundo, para transformar e salvar o mundo; e
convida-nos a responder a esse chamamento
com disponibilidade e com radicalidade, no
dom total de nós mesmos às exigências do
“Reino”.

A primeira leitura apresenta-nos um
Deus que, para actuar no mundo e na histó-
ria, pede a ajuda dos homens; Eliseu (discípu-
lo de Elias) é o homem que escuta o chama-
mento de Deus, corta radicalmente com o
passado e parte generosamente ao encontro
dos projectos que Deus tem para ele.

A segunda leitura diz ao “discípulo” que
o caminho do amor, da entrega, do dom da
vida, é um caminho de libertação. Responder
ao chamamento de Cristo, identificar-se com
Ele e aceitar dar-se por amor, é nascer para a
vida nova da liberdade.

O Evangelho apresenta esse “caminho
do discípulo” como um caminho de exigên-
cia, de radicalidade, de entrega total e irrevo-
gável ao “Reino”. Sugere, também, que esse
“caminho” deve ser percorrido no amor e
na entrega, mas sem fanatismos nem funda-
mentalismos, no respeito absoluto pelas op-
ções dos outros.

Não há coisa mais radical e louca que ser
cristão; não há maior aventura... Pena é que
os cristãos estejam a perder essa percepção
e o Evangelho muitas vezes apareça como

Festas da S.ra da Saúde
A Comissão de Festas da Senhora da

Saúde inicia esta semana o seu peditório,
com a distribuição do programa.

Atendendo à situação de crise que to-
dos atravessamos, sem a tua e a minha
colaboração a festa é impossível!

A festa é de todos, e para todos!...
Esposendenses, não deixem cair esta

secular tradição.

Angariação de fundos
A Associação Nova –  uma instituição sem

fins lucrativos, sediada em Vila Nova de Gaia,
que tem por objectivo principal a Prevenção
Primária na área das Dependências, Recupera-
ção, Reinserção Social, Informação e Apoio Fa-
miliar, bem como o acolhimento a vários sem-
abrigo – realiza este fim-de-semana em Espo-
sende uma Campanha de Angariação de Fun-
dos para poder fazer face à missa missão nesta
altura de crise económica e social.

Matrículas na Catequese
Porque ainda há muitas crianças e ado-

lescentes que não renovaram a sua matrí-
cula, prolonga-se por mais uma semana –
até 6 de julho – o prazo das matrículas na
Catequese, que se realiza no Centro  Paro-
quial (não é com os Catequistas) dentro do
horário normal de atendimento.

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

algo certinho, cómodo e domesticado. Tantas
vezes considerou-se que para ser um bom
cristão bastaria ser bem comportado! Ora,
não é isto que a Palavra de Deus nos ensina!

Jesus durante toda a sua vida caminhou
para o Pai, teve no Pai a Sua única meta,
pelo Pai e o seu Reino, fez loucuras. Por isso,
já no capítulo nove do seu evangelho, São
Lucas no-l’O apresenta subindo para Jeru-
salém, para a Sua partida para o Pai: “Apro-
ximando-se os dias de Jesus ser levado
deste mundo, Ele tomou a decisão de Se
dirigir a Jerusalém”. À letra, são Lucas diz:
ele voltou decididamente o rosto para Jeru-
salém... Este é o caminho de Cristo: ir su-
bindo até a Cidade Santa, e de Jerusalém,
para o Pai, atravessando o mistério da
paixão, da cruz e da morte, para chegar
à ressurreição. Ele vai à nossa frente, no
caminho, o Seu caminho. E desafia-nos a se-
gui-l’O. Quem quiser ser Seu discípulo, deve
segui-l’O neste caminho! Basta recordar o
domingo passado: deixar tudo... renunciar-
se... tomar a cruz de cada dia... e segui-
l’O. Hoje, no caminho, Ele previne-nos: “As
raposas têm tocas e as aves do céu têm
ninhos, mas o Filho do Homem não tem
onde reclinar a cabeça”. E exige que colo-
quemos tudo abaixo d’Ele, até pai e mãe... É
assim que Jesus quer os Seus discípulos: to-
talmente comprometidos com Ele. E afirma
claramente: “Quem tiver lançado as mãos
ao arado e olhar para trás não serve para
o reino de Deus”.

Daí que não se pode ser cristão a meio
termo. São Paulo, na segunda leitura, expri-
me muito bem esta realidade: Cristo libertou-
nos para a verdadeira liberdade de uma vida
nova, vida na graça de Deus, vida impulsio-
nada pelo Espírito do Ressuscitado.




