
O sentido da Eucaristia
também se encontra

numa vida partilhada, doada...

Serviço Litúrgico
Domingo, 31 de Julho — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 01 de Agosto — 20h00
— Almas
— Augusto Rosa Gonçalves e filha
— Maria Lúcia Barbosa da Silva e marido
— Lúcia Cecília Pires Couto
— Justina Marques, marido, pais e genro
— Amélia Ferreira Pires, filho Aurélio
— Laurinda Afonso da Silva, marido e irmã
— Manuel Pires Afonso
— António Pires da Silva
— Joaquim Pires Afonso, esposa e genro
— António Pires da Silva
— Joaquim Pires Afonso, esposa e genro
— António da Silva, pai e avós
— Martinho Braz Pires e pais
— Fernando Ferreira dos Santos
— Olívia Barbosa da Silva, marido, pais, so-

gros e irmãos
— Maria Gonçalves Palmeira, marido, filho e

neto
Quinta, 04 de Agosto — 20h00
— Gracinda Antónia Barbosa
— Joaquim da Silva Vale
— Laurinda Antónia Pires, filho, irmã Maria e

Cândido
— José Carlos Costa, sogra e Maria do Nasci-

mento
— Augusto Rafael Couto da Costa
— Amélia Ferreira Pires, filho Aurélio
— Balbina Ferreira Dias, marido e genro
— Manuel Pires Afonso
— Manuel Pires Braga e esposa
— Manuel Marques da Silva
— Maria Barbosa e marido
— Manuel Barbosa Roças, pais e sogros
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria Gonçalves Palmeira, marido, filho e

neto
Sábado, 06 de Agosto — 17h30
— Almas
Domingo, 07 de Agosto — 10h30
— Paroquianos (Convívio em S. Lourenço)
• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

31 de Julho a 7 de Agosto de 2011
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Intenções das Missas
Sábado, 23 de Julho – 17h30

Leitores:

Acólitos:
—  Durante o mês da Agosto

aceitam-se voluntários
Domingo, 07 de Agosto – 10h30

Leitores:

Acólitos:
—  Durante o mês da Agosto

aceitam-se voluntários

—  Durante o mês da Agosto,
porque tempo de férias,
aceitam-se voluntários

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
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Festas Religiosas
 A festa “religiosa”, em vários lugares,

propriamente já não se faz em honra do
Santo. O Santo é um mero pretexto. Por
vezes, as Comissões servem-se do Santo,
do seu Nome, da sua Capela e da sua Ima-
gem para sensibilizarem o povo na busca
de donativos, para fazerem a sua própria
festa, tantas vezes para satisfazer vaida-
des ou afirmações de poder pessoais ou de
grupo. Nestas circunstâncias, muitas das
festas já não são espaço de enriquecimen-
to cultural e espiritual. Se ainda mantêm
uma componente cultural e recreativa, esta
reveste-se, por vezes, de um carácter de-
masiado pagão. Não raro, em vez de lu-
gar de encontro alegre e feliz, tornam-se
causa de conflitos que ferem e deixam
marcas negativas difíceis de sanar.

— Ana Cristina Couto Sá
— Maria de Sá
— Maria Celeste Sá Miranda



Outros assuntos
XVIII Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Is 55, 1-3;
Salmo – Sal 144, 8-9. 15-16. 17-18;
2.ª Leit. – Rom 8, 35. 37-39;
Evangelho – Mt 14, 13-21.
A mudança de capítulo na leitura contínua

de Mateus coincide no tempo com uma mu-
dança na vida de muitas pessoas, ou seja, o
início das férias. Este tempo nota-se nas nos-
sas comunidades com a maior mobilidade das
pessoas.

Depois de reflectirmos o capítulo das pa-
rábolas, segue-se um outro capítulo de Ma-
teus que nos narra a actividade de Jesus, mar-
cada pela falta de meios. Jesus tem um mo-
mento de solidão, provavelmente para rezar
("Jesus retirou-se para um local deserto e
afastado"). Mas, vendo que as multidões O
seguiram, Jesus entrega-se numa acção de
grande qualidade. Ele entrega-se àquela gen-
te, "curando os doentes". No evangelho des-
te domingo, Jesus e os discípulos não parti-
lhavam da mesma vontade: enquanto uns op-
tavam por despedir a multidão, Jesus diz: "dai-
lhes vós de comer".

Depois do discurso, das parábolas, passa-
mos à acção de Jesus. A primeira leitura pre-
para-nos, com uma bela passagem do profeta
Isaías, para o evangelho: uma manifestação
do amor gratuito de Deus que proclama: "To-
dos vós que tendes sede, vinde à nascente
das águas. Vós que não tendes dinheiro,
vinde, comprai e comei". Além disto, alerta
para as despesas "naquilo que não alimen-
ta". Este amor misericordioso de Deus será
cantado no salmo responsorial. Na 2.ª leitura,

seguindo a Carta aos Romanos, S. Paulo fala-
nos na força do amor de Deus, do qual nada
nem ninguém nos poderá separar.

Há um aspecto que não pode ser esqueci-
do: S. Mateus termina o capítulo das parábo-
las dizendo que Jesus foi à sua aldeia e não
foi bem recebido e aí não fez muitos milagres
por causa da falta de fé daquela gente; mas,
rejeitado por uns, é procurado por outros, es-
pecialmente por aqueles que também são re-
jeitados, ou seja, "os doentes", que apare-
cem entre a multidão.

Aplicando o Evangelho à nossa situação,
notemos: Em primeiro lugar, todos nós que nos
reunimos em assembleia para a missa, "se-
guimos" Jesus, procurando-O. Em segundo lu-
gar, a certeza da opção de Jesus pelos doen-
tes, pelos oprimidos, ou seja, por todos aque-
les que, como Ele, são rejeitados. Em terceiro
lugar, sobre a multiplicação dos pães, não es-
queçamos que Jesus pede uma colaboração
activa para alimentar aquela multidão: quem
dá e quem distribui. Esta é uma boa referên-
cia para rever a acção social e política dos
cristãos, tendo em conta a observação da re-
alidade para, de seguida, passar à prática. Nes-
ta missão, não podemos esquecer Aquele que
nos chama e que converte o fruto do trabalho
humano em dom de Deus. Em quarto lugar, é
a semelhança que existe entre a multiplica-
ção dos pães e a Última Ceia. Os gestos de
Jesus são muito parecidos. Na Eucaristia, ce-
lebramos o memorial da morte (rejeição) e da
ressurreição de Jesus, da sua entrega por to-
dos nós. Partilhar o pão com os pobres, dar-
se na acção social e política… têm todo o seu
sentido na Eucaristia; como também o senti-
do da Eucaristia se encontra numa vida parti-
lhada, multiplicada, doada.

Procissão de Velas
e Convívio Paroquial

De acordo com o Programa das Festas
de S. Lourenço, na próxima sexta-feira,
às 21h30, teremos a nossa Procissão de
Velas, dando início à novena preparatória
da Festa de S. Lourenço

Porque no Domingo, dia 7, estarei au-
sente a Missa do Convívio não poderá ser
às 1h00, mas será às 10h30.

Bênção das Grávidas
Como já é habitual, no próximo Domin-

go teremos a Bênção das Grávidas na
Capela de Nossa Senhora da Saúde, em
Esposende. Pedia para se inscreverem até
sexta-feira, para podermos preparar o lu-
gar reservado às pré-mamãs.

Contrariamente ao que vem no Progra-
ma, não será na Missa das 12h00, mas
sim na das 10h00, que será celebrada na
Capela de Nossa Senhora da Saúde.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  continua a fun-

cionar no seu horário de Verão:

Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente ligar para 962601317.


