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)Domingo, 19 de julho

10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria Ermelinda Ferreira Rodri-
gues de Areia (7.º Dia) e Maria Amélia
Ferreira Rodrigues de Areia

19h00 — José Tomaz Neto Ferreira da Silva
(Tonho) (1.º Aniv.º)

Segunda, 20 de julho – 16h30
— Francisco António Ferreira Amado de

Araújo

Terça, 21 de julho – 19h00
— Artur Alves Miquelino

Quarta, 22 de julho – 16h30
Na Igreja da Misericórdia

— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia

Quinta, 23 de julho – 19h00
— Almerinda da Silva Passos e Paulo José Sil-

va da Costa
— Alexandrina Gomes dos Santos
— S. Ouvido
— Adélio Ramalho Figueiredo

Sexta, 24 de julho – 16h30
— Maria das Dores Barbosa Guerra e Ma-

ria Albana da Conceição

Sábado, 25 de julho – 19h00
— António e Francisco Couto

Domingo, 26 de julho

10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
19h00 — Aurélio Ribeiro da Silva Couto

Sábado, 25 de julho

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Jesus sabe estar atento
à fadiga dos seus companheiros...

Boas Férias com Jesus!...

19 a 26 de julho de 2015
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Domingo, 26 de julho

Domingo, 26 de julho

Sábado, 25 de julho – 19h00

Sábado, 25 de julho – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Maria Helena Agante
— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     dos Catequistas e crianças

do 5.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças
     do 3.º e 4.º Ano da Catequese

(In)formação
Semanal 792

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 7.º Ano
— Ana Rafaela Sá de Barros
— Pedro Almeida

— Marta Margarida Viana
— Ana Rita Sá da Silva
— Isabel Morais

— Da responsabilidade
     dos adolescentes
     do 8.º Ano da Catequese

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

Grupo
Nossa Senhora

da Graça

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


16.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Jer 23, 1-6;
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6;
2.ª Leit. – Ef 2, 13-18;
Evangelho – Mc 6, 30-34.

«Vinde comigo para um lugar isolado e
descansai um pouco». É a instituição evan-
gélica das férias! De facto, a multidão era tão
numerosa que os Apóstolos nem tinham tem-
po para comer. Deviam estar esgotados, tan-
to mais que regressavam do primeiro envio
em missão, que não terá sido propriamente
um tempo de repouso.

Jesus sabe estar atento à fadiga dos seus
companheiros. Convida-os a respeitar também
as exigências da natureza corporal, a ter um
pouco de repouso.

E nós, hoje? Sabemos bem que as férias
não são um luxo, se corresponderem àquilo
para que existem: precisamente para respei-
tar a nossa natureza humana, que exige tem-
pos de relaxe, de recuperação, não apenas
física mas também intelectual e espiritual.

As férias não são um tempo de ócio, mas
de “re-criação”, de retomar energias. Sabe-
mos que há ainda muitos homens, mulheres e
crianças que são explorados como vulgares
máquinas para produzir. Isso não é respeitar
a vontade criadora de Deus. O Evangelho de
hoje, que cai bem em período de férias, re-
corda-nos isso de modo muito oportuno. Isso
é também válido para os servidores do Evan-
gelho! Os Apóstolos diminuem, as funções
pastorais aumentam… a fadiga também. Cabe
a cada um tirar as devidas consequências
evangélicas!

Mas, continuemos a rezar o Evangelho: o
amor de Deus para com o povo assemelha-
se ao de um bom pastor para com o seu reba-
nho, com atitudes concretas de nutrição com

alimentos saudáveis, com a orientação da sua
palavra e com a proteção da sua presença.

É o modelo para quem foi escolhido e de-
signado para estar diante do seu povo com a
missão de conduzir o povo pelos caminhos de
deserto e por estradas inseguras.

Juntamente com a nutrição, a orientação
pela Palavra e a proteção, o Bom Pastor com-
padece-se do seu rebanho. Como Jeremias,
Jesus vê o povo como um rebanho sem pas-
tor, porque aqueles que foram designados para
serem pastores isolaram-se nos seus templos,
interessados apenas nos seus lucros. Aban-
donaram o rebanho para se dedicarem unica-
mente ao seu próprio bem-estar. São os mer-
cenários, como diz Jesus noutra passagem (Jo
10, 12-13), que não se importam com o reba-
nho e nem compreendem a sua missão e a
sua responsabilidade diante do rebanho. Po-
dem até ter a palavra certa, mas esta não pro-
duz efeito por não vir de um coração com-
passivo. A compaixão é que faz a diferença
na condução do povo, pois é a compaixão pelo
povo que determina o interesse pelo bem-es-
tar existencial do povo.

Depois de voltarem da missão evangeliza-
dora, os mesmos Apóstolos têm mais uma li-
ção de como o povo deve ser tratado: com
compaixão e com total dedicação.

A conclusão é bem acolhida com o texto
de Paulo, proclamando a paz e a unidade em
Jesus Cristo (2.ª leitura). Em Jesus não existe
divisão, de onde que todos podem caminhar
na mesma estrada, porque é um caminho de
paz e de unidade.

A divisão entre cristãos é um escândalo
porque não testemunha a unidade do rebanho
conduzido por um único Bom Pastor. É o lado
frágil da grande Igreja de Cristo, aquela que
congrega todos os cristãos que ainda não vi-
vem na paz que somente a unidade fraterna
poderá oferecer à Igreja e ao mundo.

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

de inicia o seu peditório este fim de sema-
na. 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 com a Bênção das Grávidas, na missa das
12h00, a celebrar na na Igreja Matriz, ten-
do em conta que este ano coincide com o
Dia da Padroeira Santa Maria dos Anjos.

As inscrições são até ao próximo domingo.

Festa do Idoso em Fátima
 À semelhança dos anos anteriores, a

Câmara Municipal, em colaboração com
a Junta de Freguesia, leva a efeito a Fes-
ta do Idoso, no próximo dia 11 de Setem-
bro, com a deslocação ao Santuário de
Nossa Senhora de Fátima. As inscrições
devem ser efetuadas na  Junta de fregue-
sia até ao dia 07 de agosto.

Podem participar nesta iniciativa os
idosos com idade igual ou superior a 65
anos, pessoas portadoras de deficiência
com autonomia, com idade superior a 35
anos, e pessoas que frequentam as Insti-
tuições Particulares de Solidariedade So-
cial com valência para a terceira idade.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial  fun-

ciona com o seguinte horário:
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00


