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)Domingo, 14 de junho

10h00 — Paroquianos
12h00 — Esperança Rosário Vilas Boas Lima
18h30 — Mons. Manuel Baptista de Sousa

Segunda, 15 de junho – 16h30
— Manuel Gaspar Castro Meireles

Terça, 16 de junho – 19h00
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Adélio Rodrigues Pereira
— Maria José Ferreira de Oliveira e pais
— Manuel Ferreira Maciel
— Joaquina Rosa Ferreira, marido e filhos
— Família Areia
Quarta, 17 de junho – 16h30

Na Igreja da Misericórdia
— José Guerra Laranjeira
Quinta, 18 de junho – 19h00
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Maria José Ferreira de Oliveira e pais
— Álvaro de Barros Ferreira
— Maria Adriana Queirós Portela
— Alexandrina Gomes dos Santos

Sexta, 19 de junho – 16h30
— José Inácio Miranda Ferreira e família

Sábado, 20 de junho – 19h00
— Manuel Moreira de Sá
Domingo, 21 de junho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Rodrigues Ferreira

Areia e família
19h00 — Manuel Fernandes Neto de Faria

Sábado, 20 de junho

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

A semente lançada por Jesus
fará com que este mundo dê lugar

ao novo céu e à nova terra ...

14 a 21 de junho de 2015

E
st

e 
In

fo
rm

at
iv

o 
po

de
 s

er
 c

on
su

lta
do

 e
m

: 
ht

tp
://

pa
ro

qu
ia

de
sp

os
en

de
.w

or
dp

re
ss

.c
om

/in
fo

rm
ac

ao
-s

em
an

al
/

Domingo, 21 de junho

Domingo, 21 de junho

Sábado, 20 de junho – 19h00

Sábado, 20 de junhoo – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Da responsabilidade
     do Grupo de Catequistas
     da Paróquia

09h30

12h00

18h30

— Da responsabilidade
     dos Catequistas e crianças

do 4.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     do 1.º e 6.º Ano

da Catequese

(In)formação
Semanal 787

— Da responsabilidade
do 9.º Ano da Catequese

— Ana Rafaela Sá de Barros
— Pedro Almeida

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Maria Gabriela Viana

— Da responsabilidade
     do Grupo
     do 10.º Ano da Catequese

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

Grupo
Nossa Senhora

da Graça

http://
http://paroquiadesposende.wordpress.com/informacao-semanal/


11.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Ez 17, 22-24;
Salmo – Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16;
2.ª Leit. – 2 Cor 5, 6-10;
Evangelho – Mc 4, 26-34.

A liturgia do 11.º Domingo do Tempo
Comum convida-nos a olhar para a vida e para
o mundo com confiança e esperança. Deus,
fiel ao seu plano de salvação, continua, hoje
como sempre, a conduzir a história humana
para uma meta de vida plena e de felicidade
sem fim.

Na primeira leitura, o profeta Ezequiel
assegura ao Povo de Deus, exilado na
Babilónia, que Deus não esqueceu a Aliança,
nem as promessas que fez no passado. Apesar
das vicissitudes, dos desastres e das crises
que as voltas da história comportam, Israel
deve continuar a confiar nesse Deus que é
fiel e que não desistirá nunca de oferecer ao
seu Povo um futuro de tranquilidade, de justiça
e de paz sem fim.

A segunda leitura recorda-nos que a vida
nesta terra, marcada pela finitude e pela
transitoriedade, deve ser vivida como uma
peregrinação ao encontro de Deus, da vida
definitiva. O cristão deve estar consciente de
que o Reino de Deus (de que fala o Evangelho
de hoje), embora já presente na nossa actual
caminhada pela história, só atingirá a sua plena
maturação no final dos tempos, quando todos
os homens e mulheres se sentarem à mesa
de Deus e receberem de Deus a vida que não
acaba. É para aí que devemos tender, é essa
a visão que deve animar a nossa caminhada.

O Evangelho apresenta uma catequese
sobre o Reino de Deus – essa realidade nova
que Jesus veio anunciar e propor. Trata-se de

um projecto que, avaliado à luz da lógica
humana, pode parecer condenado ao fracasso;
mas ele encerra em si o dinamismo de Deus
e acabará por chegar a todo o mundo e a todos
os corações. Sem alarde, sem pressa, sem
publicidade, a semente lançada por Jesus fará
com que esta realidade velha que conhecemos
vá, aos poucos, dando lugar ao novo céu e à
nova terra que Deus quer oferecer a todos.

Tão simples o evangelho de hoje; tão doce,
tão cheio de sabedoria! O que nos diz o
Senhor? Diz-nos que o Reino de Deus não é
daquelas coisas vistosas, midiáticas, de
sucesso humano. O Reino vem de modo
humilde e manifesta-se nas coisas pequenas...

Outra lição de hoje: o Reino vem aos
poucos. Inaugurado e plantado definitivamente
no chão deste mundo por Jesus Cristo, ele vai
crescendo como a semente, como o grão de
mostarda, aos poucos. Somos tão impacientes,
gostaríamos tanto que Deus respeitasse os
nossos prazos. Mas, não! Se os pensamentos
do Senhor não são os nossos, tampouco os
seus tempos são iguais aos nossos! Estejamos
atentos.

Ainda uma outra lição do Senhor: Nós,
filhos de um mundo tão pragmático e auto-
suficiente, temos tanta dificuldade em
perceber a ação de Deus. Coitados que somos!
Pensamos que nós é que fazemos, que nós é
que somos os sujeitos últimos do mundo e da
história! Presunçosa ilusão! É Deus quem,
humilde, forte e fielmente, faz o Reino
desenvolver-se na potência do Espírito.

Uma última lição de Jesus para nós, hoje:
o seu sonho é que todos entrem no seu Reino,
na casa do Pai, na qual há muitas moradas! É
por isso que, na primeira leitura, pousarão todos
os pássaros à sombra da ramagem da árvore
que é o Messias, e as aves aí farão os seus
ninhos.

Peregrinação ao S. Bento
A comemorar os 300 do Santuário de S.

Bento, em Ano Jubilar com Indulgência Ple-
nária concedida pelo Papa Francisco, o
Arciprestado de Esposende organiza uma Pe-
regrinação Arciprestal ao S. Bento da Porta
Aberta, no dia 4 de Julho.

Para organizarmos os autocarros, as ins-
crições estão abertas até ao dia 22 deste mês,
na Sacristia ou no Cartório. O Preço da via-
gem no autocarro é de 6,00 € por pessoa.

Nesse dia não haverá Missas Vespertinas
nas Paróquias, pois será concelebrada na tar-
de desse sábado em S. Bento.

Festas da Catequese
Apenas recordo as datas marcadas no iní-

cio do ano para as duas paróquias:
20 de junho – Festa da Palavra
21 de junho – Festa da Fé
28 de junho – Profissão de Fé
05 de julho – Festa do Compromisso
12 de julho – Festa do Envio

Virgem Peregrina
A Virgem Peregrina visita-nos

e recorda-nos “que o Coração com-
passivo de Deus se faz dom; dom
acolhido, dom oferecido: o dom do
Coração de Deus, acolhido na in-
timidade de cada homem, saberá
transformar o coração de cada um
em dom compassivo”.

Acolhamos a Virgem na sua
Imagem Peregrina e deixemo-nos
acolher por Ela, que nos colocará
no Coração de Deus.




