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Domingo, 18 de agosto
10h00 — Paroquianos
12h00 — António Lopes da Silva Miranda
19h00 — António Gonçalves Novo
Segunda, 12 de agosto – 10h00

Dia da Cidade e do Munícipe
— Cândida Dias Ferreira Areia e família
Terça, 20 de agosto — 19h00
— Eugénia Miranda Igreja
— António José Ferreira e Quitéria Barros

Ferreira
— Maria Amélia Rosa Maia
— José Inácio Miranda Ferreira e família
Quarta, 21 de agosto — 16h30
— Georgina Lopes Pimenta e António de Mi-

randa Borges
Quinta, 22 de agosto — 19h00
— José Fernando Machado
— Emília de Jesus Martins e José de Jesus

Pereira
— Rui Filipe de Braga Pinto Macedo
— Maria do Carmo Viana da Cruz e José Jo-

aquim Nibra Martins
Sexta, 23 de agosto — 16h30
—
Sábado, 24 de agosto  — 19h00
— José Alves de Sá e esposa
Domingo, 25 de agosto
10h00 — Paroquianos
12h00 — Jorge Mendes Vieira
19h00 — P. José Felício, Ema Lamela e mãe

Sábado, 24 de agosto

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

O ontem de Cristo
é o nosso hoje;

o Seu hoje é o nosso amanhã.

18 a 25 de agosto de 2013
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Domingo, 25 de agosto

Domingo, 25 de agosto

Sábado, 24 de agosto

Sábado, 24 de agosto

10h00

12h00

19h00— Ricardo Silva
— Susana Maria Alves Dias

Serviço de Acólitos

— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete
— Isabel Monteiro

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     das crianças e catequistas

do 4.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças
     do 6.º Ano da Catequese

(In)formação
Semanal 691

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 8.º Ano
— José Gonçalo Almeida
— Ana Rafaela Sá de Barros

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Maria Gabriela Viana

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

Grupo

Cristo Rei



20.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Jer 38, 4-6. 8-10;
Salmo – Sal 39, 2-3. 4. 18;
2.ª Leit. – Hebr 12, 1-4;
Evangelho – Lc 12, 49-53.

A Palavra de Deus que a liturgia de hoje
nos propõe convida-nos a sermos sinais de
contradição no mundo, afastado de Deus, em
que vivemos.

Na  primeira leitura, o profeta Jeremias é
o protótipo acabado do mártir pela Palavra de
Deus, que será “figura” de Jesus, na missão
e no martírio, pela Palavra e pelo Reino. Tor-
na-se uma voz incómoda, desestabilizadora.
Como homem ao serviço da Palavra de Deus,
ganhará novo alento para, com coragem re-
novada, continuar a pregar os desígnios do
Senhor.

No Evangelho S. Lucas mostra-nos como
Jesus assume, claramente, o mesmo caminho
do Profeta. Sendo a “Palavra incarnada” do
Pai, Ele vive-a, proclama-a e dá-lhe dimensões
insuspeitadas.

Jesus diz que veio “pôr fogo na terra” e
que “tem de receber um batismo”. Fala de
divisão dentro da família. O Reino que Ele
anuncia cria rupturas. Jesus gostaria que o
Reino fosse aceite. Mas, a sua proposta não
é aceite por todos. As pessoas podem ignorá-
la e até, rejeitá-la. Diante de Jesus as pesso-
as deverão tomar posição. O batismo pelo qual
Jesus diz que está ansioso é o da sua Paixão
e Morte e Ressurreição.

Inserido num mundo de mediocridade e
consumismo, o homem actual treme perante
as opções fundamentais da vida e da sua pró-
pria fé. Pretende, simultaneamente, dizer
“sim” e “não” à sua vocação transcendental.

Recolha de livros
O Rotary Club de Esposende continua

a recolher Manuais Escolares usados para
reutilização por outros alunos que deles ne-
cessitem.

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.

Serviço de Confissões
Ao longo deste mês temos na Igreja Ma-

triz o Serviço de Confissões com o seguin-
te 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.

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

Em caso urgente ou na impossibilidade
de usarem este horário podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Reconhecemos que, ocasionalmente, alguns
católicos se têm afastado do Evangelho, o qual
requer um estilo de vida mais simples, auste-
ro e solidário, mais fiel à verdade e à carida-
de, como também nos tem faltado valentia,
persistência e docilidade à graça de prosse-
guir, fiel à Igreja de sempre, a renovação ini-
ciada pelo Concílio Vaticano II.
Reconhecemo-nos como comunidade de po-
bres pecadores, mendicantes da misericórdia
de Deus, congregada, reconciliada, unida e
enviada pela força da Ressurreição de seu
Filho e pela graça de conversão do Espírito
Santo. Reconhecemos-nos como cristãos que
têm medo do risco. Ora o Evangelho é risco,
que projecta o crente para a aventura seduto-
ra de um futuro eterno e feliz em Deus.

Não será esta, precisamente, a mensagem
da segunda leitura? Depois de enumerar
uma “nuvem” de testemunhas a atestar-nos
as “grandezas da fé”, a Carta aos Hebreus
apresenta-nos Cristo como modelo supremo
da nossa “corrida” para a perfeição. Com
Ele, “guia da nossa fé” e sinal de contradi-
ção para o mundo, também nós atingiremos a
meta final.

O cristão está no centro das atenções da
sociedade que o olha com olhar de lince à
busca do menor deslize para o condenar e
abater. Assim aconteceu com Cristo, a quem
não faltaram fariseus a «observá-Lo»; as-
sim aconteceu com os seus discípulos ao co-
lherem espigas ao sábado. Eles com os olhos
postos em nós; nós com os olhos postos em
Cristo que «suportou a cruz, desprezando
a sua ignomínia». O ontem de Cristo é o
nosso hoje; o seu hoje é o nosso amanhã.
Perseverança para não nos deixarmos «aba-
ter pelo desânimo», é o grande desafio – a
palavra de ordem – que a carta aos Hebreus
nos coloca.


