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Domingo, 14 de julho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
Missa de Acção de Graças pelos 40 anos

de matrimónio de Fátima e Raul Carmo
19h00 — Albino Novais da Venda

Segunda, 15 de julho — 16h30
— António Augusto Lopes

Terça, 16 de julho — 19h00
— Eugénia Miranda Igreja
— Augusto Tavares da Costa
— Maria José da Silva
Quarta, 17 de julho — 16h30
— António Gonçalves Novo
Quinta, 18 de julho — 19h00
— Hortência de Sousa Viana (30.º Dia)
— António Lopes da Silva Miranda
— José Fernando Machado
— Maria Idalina de Abreu Neto Fernandes
— Adão Peixoto Gramoso e esposa
— Francisco António Ferreira Amado Araújo
— Almerinda da Silva Passos
Sexta, 19 de julho — 16h30

Não há Missa
Sábado, 20 de julho  — 19h00
— Manuel Moreira de Sá

Domingo, 21 de julho
10h00 — Paroquianos
12h00 — José Inácio Miranda Ferreira e fa-

mília
19h00 — Manuel da Silva do Rosário

Sábado, 20 de julho

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Para o cristão, o PRÓXIMO
tem rosto, tem cheiro, tem problemas

 e, às vezes, incomoda-nos...

14 a 21 de julho de 2013
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Domingo, 21 de julho

Domingo, 21 de julho

Sábado, 20 de julho

Sábado, 20 de julho

10h00

12h00

19h00— Ricardo Silva
— Susana Dias

Serviço de Acólitos

— Francisco Guimarães de Melo
— Maria Helena Agante
— Ana Pereira

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 686

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 9.º Ano
— José Gonçalo Almeida
— Pedro Almeida

— António Jardim
— Catarina Jardim
— Joana Jardim

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes
     do 10.º Ano da Catequese

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



15.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Deut 30, 10-14;
Salmo 18 B, 8. 9. 10. 11 (R. 9a);
2.ª Leit. – Col 1, 15-20;
Evangelho – Lc 10, 25-37.

A Palavra de Deus proposta neste Domin-
go é surpreendente. Tudo começa com uma
pergunta que, apesar de mal intencionada, é
válida, necessária, sempre urgente; pergunta
que brota do mais profundo da nossa angús-
tia: “Que hei-de fazer para receber como
herança a vida eterna? Como devo viver
para viver de verdade, para que minha
vida valha a pena e não seja uma paixão
inútil?” Apesar de um mundo que nos pro-
cura distrair dessa pergunta, não há como
sufocá-la, como fazer de conta que ela não
perturba o nosso coração!

Jesus indica o caminho: “O que está es-
crito na Torah, na Lei? Como a lês?” –
Aqui, há algo de muito importante. Jesus está
a falar com um escriba judeu; por isso, man-
da-o à Lei de Moisés. Uma coisa quer deixar
clara: a vida não está no homem, mas na von-
tade de Deus! O homem só será feliz, só en-
contrará a vida se procurar lealmente a von-
tade de Deus. Não esqueçamos, para não
sermos enganados: fechados à vontade de
Deus, não encontraremos a realização ver-
dadeira! E este é o drama do mundo atual,
que se julga de maior idade e, portanto, inde-
pendente de Deus. Na verdade, é um mundo
ateu, porque é um mundo autossuficiente, que
só confia de verdade na sua filosofia, na sua
tecnologia, na sua racionalidade pagã e na sua
moral fechada ao Infinito!

Pelo contrário, Jesus força-nos a abrir o

Encíclica Lumen Fidei
A luz da Fé (Lumen Fidei) é o título da

Encíclica do Papa Francisco, publicada estes
dias, no âmbito do Ano da Fé.

Vem no seguimento das outras duas encí-
clicas do Papa Bento XVI (sobre a caridade e
sobre a esperança). Foi iniciada pelo mesmo
Bento XVI, de modo que parece ser "uma obra
a 4 mãos" ou "de dois Papas".

O texto termina no nº 60 com uma oração
mariana que pode ser o resumo ou o sumário
de toda a encíclica: «A Maria, Mãe da Igreja e
Mãe da nossa fé, nos dirigimos, rezando-lhe.
Ajudai, ó Maria, a nossa fé».

Este poderá ser o nosso tema de reflexão
(Leitura da Encíclica) na preparação das Fes-
tas de Senhora da Saúde. Será boa ideia?

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

Saúde iniciou já o seu peditório, com a dis-
tribuição 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!...

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende esta

semana só funciona no seguinte horário:
Terça ...............................  18h30 – 19h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem contatar pelo
Tlm: 962601317.

coração para o Altíssimo; convida-nos a res-
pirar fundo o ar novo e puro, que brota das
narinas de Deus e dá novo alento ao ser hu-
mano cansado e envelhecido pelo pecado!
“Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu
coração e com toda a tua alma, com toda
a tua força e com toda a tua inteligência”.
Esta abertura para Deus dilata e realiza o
coração humano, que foi criado para dar e
receber amor, amor na relação com Deus, que
desemboca generoso, no amor em relação aos
outros: “Amarás o teu próximo como a ti
mesmo”. – “Faz isso e viverás!”

A verdadeira abertura para Deus faz-nos
crescer, faz-nos superar os nossos limites, lan-
ça-nos de verdade na relação com Deus e
compromete-nos com os outros! Os manda-
mentos de Deus realizam o mais profundo
anseio do nosso coração, que é a vida: “Con-
verte-te ao Senhor, teu Deus, com todo o
teu coração e com toda a tua alma! Na
verdade, o mandamento que hoje te dou
não é difícil demais, nem está fora do teu
alcance!” O próprio Deus deu-nos o desejo
e a capacidade de amar ao criar-nos à sua
imagem e semelhança!

Jesus insiste ainda em algo muito impor-
tante: a nossa relação com Deus, se é verda-
deira, deve abrir-nos aos irmãos: “Quem é o
meu próximo?” – A resposta de Jesus é cla-
ra: o nosso próximo são aqueles que a vida
fez próximos de nós. O nosso próximo são os
próximos! Ou os amamos de verdade, ou não
há próximo para amar. O próximo nao pode
ser uma ideia abstrata e sem valor algum. Não
esqueçamos: o próximo tem rosto, tem chei-
ro, tem problemas e, às vezes, incomoda-nos,
atrapalha-nos, desafia-nos, causa-nos raiva e
contradição. É a este próximo, concreto como
uma rocha, que eu devo amar!




