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Domingo, 28 de julho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Manuel Miranda Vale Lima
19h00 — Intenções de Vitorino Manuel Nu-

nes da Silva
Segunda, 29 de julho — 16h30
— Eugénia Miranda Igreja e marido

Terça, 30 de julho — 19h00
— Carolina Areia Losa (30.º Dia)
— Maria do Carmo Viana da Cruz e José

Joaquim Nibra Martins
— José Nibra
Quarta, 31 de julho — 16h30
— Almerinda da Silva Passos

Quinta, 01 de agosto — 19h00
— Adélio Ramalho Figueiredo (7.º Dia)
— José Fernando Machado
— Augusto Guimarães e Lucinda Alice
— Maria Teresa de Barros Lima Costa e fa-

mília

Sexta, 02 de agosto — 16h30
— Associados do Sagrado Coração de Je-

sus

Sábado, 03 de agosto  — 19h00
— Maria da Silva Duarte e família

Domingo, 04 de agosto
10h00 — Paroquianos
12h00 — Mulheres Grávidas
19h00 — Rui Manuel de Barros Zão e famí-

lia

Sábado, 03 de agosto

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Para o “Verdadeiro Discípulo”
não basta ensinar:

temos que viver o Evangelho...

28 de julho a 4 de agosto de 2013

Es
te

 I
nf

or
m

at
iv

o 
po

de
 s

er
 c

on
su

lta
do

 e
m

: 
ht

tp
://

pa
ro

qu
ia

de
sp

os
en

de
.w

or
dp

re
ss

.c
om

/in
fo

rm
ac

ao
-s

em
an

al
/

Domingo, 4 de agosto

Domingo, 4 de agosto

Sábado, 3 de agosto

Sábado, 3 de agosto

10h00

12h00

19h00— Ricardo Silva
— Luís Miguel Marques Garcia

Serviço de Acólitos

— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz

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 688

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 7.º Ano
— José Gonçalo Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

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

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

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



17.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Gen 18, 20-32;
Salmo – Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8;
2.ª Leit. –  Col 2, 12-14;
Evangelho – Lc 11, 1-13.

A liturgia deste domingo diz-nos que pelo
o facto de Jesus  se colocar sempre em ora-
ção despertou nos seus discípulos o desejo de
aprender a orar (rezar). Isso demonstra, mais
uma vez, a importância do exemplo. O verda-
deiro discípulo, aquele que realmente deseja
evangelizar, não se limita somente a dizer pa-
lavras; ele vive a Palavra. Não basta ensinar,
temos que viver o evangelho.

A oração deve estar sempre nas nossas
vidas: ela traz-nos segurança, ajuda a superar
os obstáculos e os problemas do dia a dia.

É impressionante não só o facto de Jesus
nos ter mandado rezar, nos ter ensinado a re-
zar, mas sobretudo, o facto de ele próprio ter
rezado com muita frequência. Nós sabemos
que Ele passava noites inteiras em oração, que
rezava antes dos grandes momentos da Sua
vida, que morreu a rezar.

Mas, por que rezar? Para nos abrir para
Deus, para nos fazer tomar consciência d'Ele
com todo o nosso ser, para que percebamos
que não nos bastamos a nós mesmos, mas
somos seres chamados a viver a vida em co-
munhão com o Infinito, em relação com Deus.
Sem a oração, perderíamos a nossa referên-
cia viva a Deus, cairíamos na ilusão que so-
mos o centro da nossa vida e reduziríamos
Deus a uma simples ideia abstrata, distante e
sem força. Todo aquele que não reza (seja
leigo, religioso ou padre), perde Deus, perde
a relação viva com Ele. Pode até falar muito

Bênção das Grávidas
Contrariamente ao anunciado e previs-

to, a Missa da Bênção das Grávidas não
será na Capela de Nossa Senhora da Saú-
de, em Esposende, mas na Igreja Matriz,
na Missa das 12h00.

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

Saúde, que está a fazer o seu peditório,
com a distribuição do programa, pede
agora a colaboração para os Figurados
na Procissão.

Assim, próximo sábado, dia 3 de agos-
to, das 15h00 às 19h00, estará no Centro
Paroquial o Armador para tirar as medi-
das para os figurados da Procissão da fes-
tas da Senhora da Saúde.

A festa é de todos, e para todos!... Se
queremos uma Procissão bonita, colabo-
remos também com os Figurados.

Reunião de Catequistas
Na próxima quarta-feira, às 21h00, no

Centro Paroquial de Esposende, teremos
uma Reunião Geral de Catequistas para
encerrarmos e Ano e começarmos a pre-
parar o próximo.

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 cri-
anças e adolescentes.

bem d'Ele, mas fala como quem fala de uma
ideia, de uma teoria e não de alguém vivo e
próximo, que enche a vida de alegria, ternura,
paz e amor. Sem a oração, Deus morre em
nós. Sem a oração é impossível uma experi-
ência verdadeira e profunda de Deus e, por-
tanto, é impossível ser cristão. Por tudo isto, a
oração tem que ser diária, perseverante e fiel.

Quanto aos modos de rezar, são variados.
A melhor forma é com a Sagrada Escritura:
tomando a Palavra de Deus, lendo-a com os
lábios, meditando-a com o coração e procu-
rando vivê-la na existência. Tomemos diaria-
mente a Bíblia para a ler com fé. Repitamos
as palavras ou frases que tocaram o nosso
coração e coloquemo-nos diante do Senhor.
Nunca esqueçamos que a Palavra de Deus é
viva e eficaz, transformando a nossa vida e
dando-lhe um novo sentido. Também é im-
portante a oração espontânea (com as nos-
sas próprias palavras) e a oração vocal (=fór-
mulas: aquela que decoramos, como o Pai-
nosso e a Ave-Maria).

Mas, recordemos que a oração não é uma
negociata com Deus nem é para tentar do-
brar Deus aos nossos caprichos. É, antes, para
nos tornar disponíveis à vontade do Senhor a
nosso respeito. Uma das coisas mais belas da
oração é que, tendo rezado e pedido, o que
acontecer depois podemos saber com certe-
za que é vontade de Deus! É nesse sentido
que Nosso Senhor afirmou que tudo quanto
pedirmos em Seu nome, o Pai no-lo concede-
rá. Ora, o que é pedir em nome de Jesus? É
pedir como Jesus; “Pai, não se faça a mi-
nha vontade, mas a Vossa”. Rezar assim é
entrar no cerne da oração de Jesus. Então,
tudo o que nos vier, saberemos que é vontade
do Pai, pois sabemos que a nossa oração foi
atendida; e nisto teremos paz.




