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Domingo, 11 de agosto
10h00 — Paroquianos
12h00 — Rosa Gomes Pereira Barros e filhos
19h00 — Manuel Fernandes Neto de Faria
Segunda, 12 de agosto – 16h30
— Maria Lucinda Azevedo Enes Patrão

Terça, 13 de agosto — 19h00
— Eugénia Miranda Igreja
— Maria da Conceição Ferreira Rodrigues

Menina
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes
— António Marques Vieira e pai
— Maria Amélia Areia e família
Quarta, 14 de agosto — 19h00
— Senhora da Saúde
— Francisco da Cruz, sogra e cunhado
— Maria José da Silva
— Manuel Francisco Martins Rei e esposa
Quinta, 15 de agosto
10h00 — Procissão para a Senhora da

Saúde onde, à chegada, será celebra-
da a Missa da Assunção de Maria

12h00 — Manuel Lopes Rodrigues de Areia
e família

19h00 — José Fernando Machado
Sexta, 16 de agosto — 16h30
— António Augusto Lopes
Sábado, 17 de agosto  — 19h00
— António Ribeiro da Silva Couto (1.º aniv.º)
Domingo, 18 de agosto
10h00 — Paroquianos
12h00 — António Lopes da Silva Miranda
19h00 — António Gonçalves Novo

Sábado, 17 de agosto

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Toda a comunidade cristã
deve viver em permanente

estado de alerta e vigilância na FÉ.

11 a 18 de agosto de 2013
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Domingo, 18 de agosto

Domingo, 18 de agosto

Sábado, 17 de agosto

Sábado, 17 de agosto

10h00

12h00

19h00— Ricardo Silva
— Maria Portela Dias Pereira

Serviço de Acólitos

— Maria Helena Agante
— Ana Pereira
— Maria Isabel V. Rodrigues

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 690

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 9.º Ano
— José Gonçalo Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

— Maria Emília Vilarinho
— Inês Zão
— Leandra Rodrigues

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

Grupo
Santa Maria
dos Anjos



19.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Sab 18, 6-9;
Salmo – Sal 32, 1 e 12. 18-19. 20 e 22;
2.ª Leit. – Hebr 11, 1-2. 8-19;
Evangelho – Lc 12, 32-48.

A Liturgia da Palavra deste 19.º Domingo
Comum alerta-nos e convida-nos a uma Vigi-
lância, assente na Fé, como condição para nos
sentarmos à mesa do Senhor. Trata-se de uma
vigilância especial contra a tentação dos bens
terrenos, e a favor do uso deles em serviço dos
mais necessitados, para alcançar um tesouro
inesgotável no Céu, onde a traça não corrói e
as bolsas não envelhecem. A pobreza voluntá-
ria é um sinal do Reino.

A 1.ª leitura, do Livro da Sabedoria, mos-
tra-nos que Deus prometera a Abraão a liber-
tação e a expansão do povo eleito. Esta pro-
messa mantém na esperança o povo, oprimido
pelos faraós do Egipto. O anúncio da saída do
Egipto é festivamente recebido pelo povo que,
na fé firmada na promessa de Deus ao pai
Abraão, encontra coragem e força para a ar-
rancada definitiva: «Sabendo assim em que
factos haviam acreditado, por causa do ju-
ramento divino, puderam encher-se de co-
ragem com toda a segurança».

O Senhor, por vezes, convida-nos a partir
um pouco à aventura, a aceitar determinados
compromissos no mundo e na comunidade cris-
tã. A fé que n’Ele depositamos é suficiente-
mente forte para nos levar à aceitação desse
mesmo compromisso e responsabilidade, para
nos tornarmos dignos da herança de Deus,
permanecendo vigilantes, como proclama o
Salmo Responsorial: «Feliz o povo que o Se-

Serviço de Confissões
Ao longo do mês de Agosto teremos na

Igreja Matriz o Serviço de Confissões com
o seguinte horário:
Segunda ..........................  09h00 – 09h30
Sexta ...............................  09h00 – 09h30

Em caso de necessidade, este horário pode
prolongar-se até às 10h00. Fora deste horário
o Pároco atende no Cartório Paroquial sem-
pre que necessário.

Recolha de livros
O Rotary Club de Esposende, em cola-

boração com a Loja Social e as Juntas de
Freguesia, está a promover, durante todo
o mês de agosto e primeira semana de se-
tembro, a recolha de Manuais Escolares
usados para reutilização por outros alu-
nos que deles necessitem.

A entrega de livros pode ser feita na
Junta de Freguesia. Para além desta en-
trega, na Loja Social também poderá ser
feita diretamente a troca de manuais.

Para além dos Manuais em vigor, tam-
bém poderão entregar outros livros e pu-
blicações para reciclagem, cujas receitas
são convertidas em alimentos para distri-
buição pela Loja Social a famílias caren-
ciadas.

Horário do Cartório Paroquial
Tendo em conta o Dia Santo de 15 de

Agosto, o Cartório Paroquial  esta semana
só funciona no seguinte horário:
Terça ..............................  18h30 – 19h00
Sábado ............................  15h00 – 16h00

nhor escolheu para Sua herança».
Na 2.ª leitura, S. Paulo diz aos Hebreus, e

hoje também a todos os cristãos que, a fé cris-
tã é, por si, uma esperança ilimitada. Viver da
fé, é caminhar no desconhecido, como estan-
do de posse do invisível. Conduzido pela fé,
Abraão partiu em demanda da terra estrangei-
ra, sem saber bem para onde, e aí construiu a
sua cidade tendo como arquitecto o próprio
Deus: «Pela fé, Abraão obedeceu, ao ser
chamado por Deus, e partiu para um lugar
que viria a receber como herança; partiu
sem saber para onde ia».

A nossa vida cristã e a nossa atividade apos-
tólica, mais que em meios exclusivamente hu-
manos, como sejam a generosidade e a neces-
sidade de ação (na Catequese, nos Movimen-
tos apostólicos, nas Confrarias ou nas Comis-
sões de Festas...), devem firmar-se na vigi-
lância e na fé.

No Evangelho S. Lucas tenta despertar o
povo que, adormecido pela falsa ideia da pro-
ximidade do fim do mundo, se deixara cair na
inactividade e as pessoas não estavam vigilan-
tes: «Feliz daquele servo a quem o Senhor,
ao chegar, assim achar fazendo. Em verda-
de vos digo: há-de pô-lo à frente de todos
os seus bens».

Toda a comunidade cristã deve viver em
permanente estado de alerta e vigilância, rea-
gindo à tentação do comodismo, da instalação
e da excessiva planificação da vida, num espí-
rito de calculismo impróprio dos filhos de Deus.
A riqueza, segundo Jesus, põe o homem no
perigo ameçador de O não acolher na sua vin-
da, de não perceber o último chamamento de
Deus, de não possuir aquela liberdade de cora-
ção e de todas as suas energias, que é neces-
sária para a plena aceitação do Reino de Deus.




