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Domingo, 13 de julho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Eugénia Miranda Igreja
19h00 —  Intenção Particular
Segunda, 14 de julho – 16h30
— Maria José Ferreira de Oliveira e pais
Terça, 15 de julho – 19h00
— Manuel da Silva do Rosário
— Maria Teresa Barros Lima Costa
Quarta, 16 de julho – 16h30
— Ass. do Sag. Coração de Jesus
Quinta, 17 de julho – 19h00
— Maria José Ferreira de Oliveira e pais
— António Lopes da Silva Miranda
— Francisco António Ferreira Amado de

Araújo
— Almerinda da Silva Passos
— Maria da Conceição Meira Vila Chã

Sexta, 18 de julho
Celebração interdiocesana (Braga, Vila

Real e Viana do Castelo) do V Centená-
rio do nascimento de Frei Bartolomeu
dos Mártires. Não há missa na Paróquia.
Sábado, 19 de julho – 19h00
Acção de Graças nas Bodas de Ouro Matri-

moniais de João Guerra (Sacristão) e
Maria José

— Manuel Moreira de Sá
Domingo, 20 de julho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
19h00 —  Manuel Fernandes Neto de Faria

Sábado, 19 de julho

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

A Palavra de Deus
ocupa lugar central

na minha vida de crente?

13 a 20 de julho de 2014
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Domingo, 20 de julho

Domingo, 20 de julho

Sábado, 19 de julho – 19h00

Sábado, 19 de julho – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Susana Maria Alves Dias

Serviço de Acólitos

— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz
— Francisco de Castro e Costa

10h00

12h00

19h00

— Até final do Mês de Agosto
aceitam-se
voluntários

— Até final do Mês de Agosto
aceitam-se
voluntários

(In)formação
Semanal 739

— Até final do Mês de Agosto
aceitam-se voluntários

— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

— Maria Emília Vilarinho
— Inês Zão
— Leandra Rodrigues

— Até final do Mês de Agosto
aceitam-se
voluntários
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Grupo
Santa Maria
dos Anjos



15.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 55, 10-11;
Salmo – Sal 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14;
2.ª Leit. – Rom 8, 18-23;
Evangelho – Mt 13, 1-23.

A liturgia do 15.º Domingo do Tempo Co-
mum convida-nos a tomar consciência da im-
portância da Palavra de Deus e da centralida-
de que ela deve assumir na vida dos que cre-
em. Somos convidados a uma atenção maior à
abundância com que a Palavra de Deus é se-
meada e ao tipo de solo que nosso coração
está sendo para acolher esta riqueza.

A primeira leitura garante-nos que a Pala-
vra de Deus é verdadeiramente fecunda e cri-
adora de vida. Ela dá-nos esperança, indica-
nos os caminhos que devemos percorrer e dá-
nos o ânimo para intervirmos no mundo. É sem-
pre eficaz e produz sempre efeito, embora não
atue sempre de acordo com os nossos interes-
ses e critérios.

A segunda leitura apresenta uma temática,
a solidariedade entre o homem e o resto da
criação que, à primeira vista, não está relacio-
nada com o tema deste domingo, que é a Pala-
vra de Deus. Podemos, no entanto, dizer que a
Palavra de Deus é que fornece os critérios
para que o homem possa viver segundo o Es-
pírito e possa construir o novo céu e a nova
terra com que sonhamos.

Na proclamação do Evangelho iniciamos a
escuta do capítulo 13 de S. Mateus, que nos
traz o encantador Discurso das Parábolas so-
bre o Reino dos Céus. Neste e nos próximos
dois domingos, escutaremos essas sete suges-

tivas parábolas. O Evangelho propõe-nos, em
primeiro lugar, uma reflexão sobre a forma
como acolhemos a Palavra e exorta-nos a ser
uma boa terra, disponível para escutar as pro-
postas de Jesus, para as acolher e para deixar
que elas dêem abundantes frutos na nossa vida
de cada dia. Garante-nos também que o Reino
proposto por Jesus será uma realidade incom-
parável, onde se manifestará em todo o seu
esplendor e fecundidade, a vida de Deus.

O acolhimento do Evangelho não depende,
nem da semente, nem de quem semeia; mas
depende da qualidade da terra.

 Diante da Palavra de Jesus, há várias ati-
tudes… Há aqueles que têm um coração duro
como o chão de terra batida dos caminhos: a
Palavra de Jesus não poderá penetrar nessa
terra e dar fruto.

Há aqueles que têm um coração incons-
tante, capaz de se entusiasmar instantaneamen-
te, mas também de desanimar perante as pri-
meiras dificuldades: a Palavra de Jesus tam-
bém não consegue aí criar raízes.

Há aqueles que têm um coração materia-
lista, que dá sempre prioridade à riqueza e aos
bens deste mundo: a Palavra de Jesus é aí fa-
cilmente sufocada por esses outros interesses
dominantes.

E há aqueles que têm um coração disponí-
vel e bom, aberto aos desafios de Deus: a Pa-
lavra de Jesus é aí acolhida e dá muito fruto.

Os verdadeiros discípulos, a boa terra, iden-
tificam-se com aqueles que escutam as pará-
bolas, as entendem e acolhem as propostas de
Deus. Peçamos ao Senhor que nos ajude a
preparar com carinho a terra do nosso cora-
ção para acolher com amor sua Palavra e fazê-
la dar muitos frutos.

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.

Passeio dos idosos a Fátima
A Câmara Municipal de Esposende vai

realizar no dia 19 de Setembro um passeio
a Fátima dirigido aos idosos com idade igual
ou superior a 65 anos.

As pessoas interessadas e que reúnam
as condições já conhecidas de passeios an-
teriores, deverão efectuar a sua inscrição
na secretaria da Junta de Freguesia, fazen-
do-se acompanhar pelo BI e número de con-
tribuinte até ao dia 31 de Julho.

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




