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Domingo, 20 de julho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
19h00 —  Manuel Fernandes Neto de Faria
Segunda, 21 de julho – 16h30
— Maria José Ferreira de Oliveira e pais
Terça, 22 de julho – 19h00
— Maria José Viana da Silva Pinto e Hor-

tência Sousa Viana
— Maria Teresa Barros Lima Costa
Quarta, 23 de julho – 16h30
— Ass. do Sag. Coração de Jesus
Quinta, 24 de julho – 19h00
— Adélio Ramalho Figueiredo (1.º Aniv.º)
— Maria da Silva Duarte e família

Sexta, 25 de julho – 16h30
— Maria José Ferreira de Oliveira e pais

Sábado, 26 de julho – 19h00
— Rosa da Silva Pinto, filho e nora
Domingo, 27 de julho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
19h00 —  Rui Manuel de Barros Zão e fa-

mília

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana, e tendo em conta a reu-

nião dos Arciprestes em Braga, o Cartório
Paroquial de Esposende só estará aberto
no seguinte horário:
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Sábado, 26 de julho

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

O modo de pensar e agir
de Deus

não é como o nosso...

20 a 27 de julho de 2014
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Domingo, 27 de julho

Domingo, 27 de julho

Sábado, 26 de julho – 19h00

Sábado, 26 de julho – 19h00

10h00

12h00

19h00— Alexandre Domingues Figueiredo
— Ricardo Silva

Serviço de Acólitos

— Joana Dulce Coutinho
— Francisco Guimarães de Melo
— Maria Helena Agante

10h00

12h00

19h00

— Até final do Mês de Agosto
aceitam-se
voluntários

— Até final do Mês de Agosto
aceitam-se
voluntários

(In)formação
Semanal 740

— Até final do Mês de Agosto
aceitam-se voluntários

— José Gonçalo Almeida
— Ana Rafaela Sá de Barros

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Maria Gabriela Viana

— Até final do Mês de Agosto
aceitam-se
voluntários
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Grupo

Cristo Rei
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16.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Sab 12, 13. 16-19;
Salmo – Sal 85, 5-6. 9-10. 15-16a;
2.ª Leit. – Rom 8, 26-27;
Evangelho – Mt 13, 24-43.

A liturgia do 16.º Domingo do Tempo Co-
mum convida-nos a descobrir o Deus paciente
e cheio de misericórdia, a quem não interessa
a marginalização do pecador, mas a sua inte-
gração na comunidade do “Reino”; e convida-
nos, sobretudo, a interiorizar essa “lógica” de
Deus, deixando que ela marque o olhar que
lançamos sobre o mundo e sobre os homens.

A primeira leitura fala-nos de um Deus
que, apesar da sua força e omnipotência, é in-
dulgente e misericordioso para com os homens
– mesmo quando eles praticam o mal. Agindo
dessa forma, Deus convida os seus filhos a
serem “humanos”, isto é, a terem um coração
tão misericordioso e tão indulgente como o co-
ração de Deus.

A segunda leitura sublinha, doutra forma,
a bondade e a misericórdia de Deus. Afirma
que o Espírito Santo – dom de Deus – vem em
auxílio da nossa fragilidade, guiandonos no ca-
minho para a vida plena.

O Evangelho garante a presença irrever-
sível no mundo do “Reino de Deus”. Esse “Rei-
no” não é um clube exclusivo de “bons” e de
“santos”: nele todos os homens – bons e maus
– encontram a possibilidade de crescer, de
amadurecer as suas escolhas, de serem toca-
dos pela graça, até ao momento final da opção
definitiva.

Continuamos a escutar o Senhor que, sen-
tado na barca, nos fala do Reino dos Céus...
Permaneçamos atentos, como aquela multi-

dão em pé, à beira-mar, embevecida: «Nunca
nenhum homem falou assim...»

Hoje, o Senhor apresenta-nos três pará-
bolas: a do trigo e do joio semeados no campo
do mundo e do nosso coração, a do grão de
mostarda que cresce e abriga as aves dos céus
e, finalmente, a do bocado de fermento que
leveda toda a massa... É assim o Reino dos
Céus!

As três parábolas mostram a fraqueza do
Reino, a sua fragilidade escandalosa, mas tam-
bém a sua força invencível, o seu poder, a sua
capacidade de tudo impregnar e transformar,
até chegar à vitória final.

Só que para compreender isso – os misté-
rios do Reino –, é necessário ter a paciência,
a sabedoria que nos dá a capacidade de aco-
lher os tempos e modos de Deus!

Aprendamos com as parábolas do grão de
mostarda e do fermento que leveda a massa.
Precisamente porque o modo de pensar e agir
de Deus não é como o nosso, o Reino dos
Céus aparece tão frágil, tão inseguro, tão pre-
cário... pequenino como um grão de mostar-
da, tão pouquinho como uma pitada de fer-
mento!... E, no entanto, será grande, será for-
te, será vitorioso e abrigará as aves dos céus!
Será eficaz, forte, e penetrará toda a massa
deste mundo! Mas, quando, Senhor? Por que
demoras? Porque parece que estás longe?
Porque pareces dormir? Observemos, irmãos,
que em todas as parábolas do Reino, Jesus
deixa claro que, no fim, haverá um julgamen-
to de cada um de nós e o Reino triunfará!

Mas, para não desacreditar, para não de-
sesperar, para não ver e sentir simplesmente
na nossa medida e com nossas forças, supli-
quemos que o Espírito do Ressuscitado nos
venha socorrer, «pois não sabemos o que
pedir, nem como pedir!»

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

Centro Paroquial de Esposende, teremos
uma Reunião Geral de Catequistas para
encerrarmos o ano pastoral e começarmos
a preparar o próximo.

Seria bom que ninguém faltasse até para
sabermos com quem podemos contar. Que
sejam os catequistas os primeiros a dar o
exemplo que esperam das crianças e ado-
lescentes.

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

de iniciou já o seu peditório, com a distri-
buição do Programa. Apesar da crise, con-
tinuamos a contar com a colaboração de to-
dos, 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 deverão inscre-
ver-se até ao dia 31 de Julho.




