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Domingo, 6 de julho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Missa de Acção de Graças com

o Encerramento da  Catequese Paro-
quial (no Souto da Senhora da Saúde)

19h00 —  Rui Manuel Barros Zão e família
Segunda, 7 de julho – 16h30
— Maria José Ferreira de Oliveira e pais
Terça, 8 de julho – 19h00
— Elvira da Silva Santos (7.º Dia)
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Maria Teresa Barros Lima Costa
— Maria José Viana da Silva Pinto e Hor-

tência Sousa Viana
Quarta, 9 de julho – 16h30
— Maria Adelaide Miranda e família

Quinta, 10 de julho – 19h00
— Maria José Ferreira de Oliveira e pais
— Ângelo Augusto de Abreu

Sexta, 11 de julho – 16h30
— S. João Paulo II
Às 21h30, no Centro Paroquial,

Espetáculo Musical S. João Paulo II

Sábado, 12 de julho – 19h00
— Esmeralda de Jesus Apolinário (30.º Dia)

Compromisso e Envio
dos jovens Crismados

Domingo, 13 de julho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Eugénia Miranda Igreja
19h00 —  Intenção Particular

Sábado, 12 de julho

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

É reconfortante ver
como Jesus é capaz de nos dar

paz, serenidade e alegria interior.

6 a 13 de julho de 2014
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Domingo, 13 de julho

Domingo, 13 de julho

Sábado, 12 de julho – 19h00

Sábado, 12 de julh – 19h00

10h00

12h00

19h00— Luís Miguel Marques Garcia
— Marina Ferrari Rodrigues de Pina

Serviço de Acólitos

— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete
— Isabel Monteiro

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
dos Jovens
        Crismados

— Da responsabilidade
dos Jovens
        Crismados

(In)formação
Semanal 738

— Até final do Mês de Agosto
aceitam-se voluntários

— José Gonçalo Almeida
— Ana Rafaela Sá de Barros

— António Jardim
— Catarina Jardim
— Joana Jardim

— Até final do Mês de Agosto
aceitam-se
voluntários

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

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



14.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Zac 9, 9-10;
Salmo – Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14;
2.ª Leit. – Rom 8, 9. 11-13;
Evangelho – Mt 11, 25-30.

A liturgia deste domingo mostra-nos que
numa sociedade idólatra – que só crê na for-
ça, no poder, na riqueza, nos sucessos de todo
o tipo – Jesus revela que Deus confia os seus
segredos aos mais pequenos, aqueles que não
aparecem nas primeiras páginas dos jornais e
que não contam grande coisa. Uma vez mais,
é a reviravolta dos valores e o convite a reti-
ficar os nossos julgamentos e comportamen-
tos.

Ensina-nos ainda onde encontrar Deus e
garante-nos que Deus não Se revela na arro-
gância, no orgulho, na prepotência, mas sim
na simplicidade, na humildade, na pobreza, na
pequenez.

A oração, a simplicidade, a humilda-
de… o evangelho deste domingo transmite-
nos paz: a paz de espírito que tantas vezes
precisamos. Numa sociedade onde andamos
a um ritmo de vida tão intenso e tão cheios de
problemas, é reconfortante ver como Jesus é
capaz de nos dar paz, serenidade, alegria in-
terior. Toda a liturgia deste domingo nos
fala destes sentimentos. Na primeira leitura o
profeta Zacarias convida o povo a alegrar-se,
porque este rei trará a salvação e «anuncia-
rá a paz às nações». O salmo responsorial
apresenta-nos o Senhor «bom para com to-
dos… a sua misericórdia se estende a to-
das as criaturas… perfeito em todas as suas

obras». Ao Senhor, bondoso e compassivo,
temos de dar graças todos os dias (oração
depois da comunhão) e pedir-lhe que nos
encha de alegria: «dai aos vossos fiéis uma
santa alegria, para que, livres da escravi-
dão do pecado, possam chegar à felicida-
de eterna» (oração colecta). Não podemos
esquecer as palavras de Jesus no evangelho:
«Vinde a Mim, todos os que andais cansa-
dos e oprimidos, e Eu vos aliviarei». O dis-
cípulo de Jesus já não tem de suportar o peso
humilhante da Lei, mas um jugo suave, uma
carga leve. Jesus é «manso e humilde de
coração»; esta é a melhor imagem de Deus,
«lento para a ira e rico de misericórdia».
Colocar a nossa vida nas suas mãos é a me-
lhor maneira de encontrarmos descanso.

Com a paz, a alegria e o descanso que vêm
de Deus, a vida do cristão é diferente, ou seja,
é uma vida segundo o Espírito. São Paulo ex-
plica-nos isto no capítulo 8 da sua Carta aos
Romanos: «Vós não estais sob o domínio
da carne, mas do Espírito, se é que o Espí-
rito habita em vós». O Apóstolo diz-nos que
nós já não podemos viver agarrados aos valo-
res da «carne», ou seja, aos valores imedia-
tos, materiais, superficiais, mas a valores mais
espirituais e profundos, os quais o evangelho
de hoje nos convida a experimentar e que nos
podem levar à felicidade, a uma vida diferen-
te, ou seja, à vida dos filhos de Deus: «se pelo
Espírito fizerdes morrer as obras da car-
ne, vivereis». Assim, encontramo-nos diante
de uma maneira diferente de encarar a vida,
as preocupações, porque ficam iluminadas
pela alegria, pela esperança e pela paz que
vêm da nossa fé. Então, há que procurar ori-
entar a nossa vida nesta direção.

Festa de Sr.ª da Saúde
A comissão de Festas da Senhora da Saú-

de inicia este fim de semana o seu peditó-
rio. Apesar da crise, continuamos a contar
com a colaboração de todos, para fazermos
a festa com dignidade.

À semelhança dos anos anteriores, a
«Novena» inicia-se no 1.º domingo de agos-
to (este ano no dia 3) com a Bênção das
Grávidas, na missa das 12h00, a celebrar
na Capela da Senhora da Saúde.

Como sempre, ficam abertas as inscri-
ções até ao dia 27 deste mês, para saber-
mos quantas vão estar presentes e, assim,
melhor prepararmos a celebração.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial con-

tinua a funcionar no seu horário normal,
que é o seguinte:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00




