
Depois da experiência com Deus,
Ele envia-nos para o mundo,

e diz-nos como a Pedro: "Vem"!...

Serviço Litúrgico
Segunda, 08 de Agosto — 20h00
— Maria do Nascimento Barbosa Pires (1.º Aniv.º)
— Gracinda Antónia Barbosa
— Amélia Ferreira Pires, filho Aurélio
— Manuel Pires Afonso
— Augusto Gonçalves da Rocha, esposa, filho e

Celeste Barros
— Albino de Jesus Pires e esposa
— António Pires da Silva
— Pedro Miguel Cruzio Ribeiro
— Carminda Afonso da Silva, filhos e genro
— Francisco Brandão Linhares
— António Gonçalves Jorge Junior
— Justina Marques, marido, pais e genro
— Joaquim Pires Afonso, esposa, genro, cunha-

dos e irmãos
— Horácio da Silva Couto e filha
— Fernando Ferreira dos Santos
— Albino da Silva Boaventura, pais e tios
— Olívia Barbosa Silva, marido, pais, sogros e ir-

mãos
Quinta, 11 de Agosto — 20h00
— Gracinda Antónia Barbosa
— Laurinda Antónia Pires, pais, filho, irmã Maria

e Cândido
— Joaquim da Silva Vale
— Maria Alice Barbosa Pires e genro
— Augusto Rafael, avós e tia
— Maria Adília de Lemos e marido
— Manuel José Pires, esposa, filhos e netos
— Amélia Ferreira Pires, filho Aurélio
— Balbina Ferreira Dias, marido e genro
— Manuel Pires Afonso
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— David Francisco Ramos
— Maria Adília de Lemos e marido
— António Maltez de Abreu e cunhadas
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Manuel Neto Afonso e sogros
— Delfim da Costa Lopes, sogros e tia
— Manuel da Costa Neiva
— Maria Manuel Braz da Silva
Sábado, 13 de Agosto — 17h30
— Almas
Domingo, 14 de Agosto — 10h30
— Paroquianos (Festa de S. Lourenço)
• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
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Intenções das Missas
Sábado, 13 de Agosto – 17h30

Leitores:

Acólitos:
—  Durante o mês da Agosto

aceitam-se voluntários
Domingo, 14 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
 O texto publicado na semana passada

era um extracto da Introdução às normas
da Igreja sobre as festas religiosas, que
devemos ter sempre presentes. A sua pu-
blicação destinava-se apenas a a formar e
informar. Pareceu-me que foi mal intepre-
tado por algumas pessoas, que o entende-
ram como uma chamada de atenção para
a Comissão de Festas. Para quem assim o
interpretou, aqui fica o nosso perdão e o
pedido de desculpas.

No que se refere à Comissão de Festas,
apenas temos que agradecer o serviço que
estão a prestar à comunidade e com eles
colaborar para que haja verdadeiramente
festa. O Vosso Pároco confia neles e está
com eles. E vód estais connos para fazer
verdadeiramente festa. A todos as minhas
desculpas pelos mal-entendidos.

— Maria Laurentina Martins Vieira
— Maria Torres de Lemos
— Maria Helena Jorge Boaventura



Outros assuntos
XIX Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 1 Reis 19, 9a. 11-13a;
Salmo – Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14;
2.ª Leit. – Rom 9, 1-5;
Evangelho – Mt 14, 22-33.
A narração evangélica que a liturgia ofe-

rece neste domingo coloca-nos diante de uma
característica importante da Igreja: viver no
mundo. O texto diz que Jesus "obrigou" os
discípulos a subir para o barco. O verbo "obri-
gar" tem um significado não muito agradável
para a maior parte das pessoas; mas no texto
evangélico, significa o caminho dos discípulos
no meio deste mundo que, por vezes, é tem-
pestuoso, ou seja, existem ventos contrários
ao projecto de Deus.

Depois da multiplicação dos pães, somos
convidados a reflectir na nossa missão no
mundo que consiste em partilhar o pão com
os pobres e com todos os povos. Também o
evangelho deste domingo diz que aqueles que
são portadores do projecto de Deus, esta Igre-
ja representada no barco dos discípulos, são
frágeis, com muitas limitações, com dúvidas
(por vezes, há a tentação de pensar que
Jesus nos abandona por uns tempos!... na
liturgia... na catequese... em toda a nossa
acção...). Se a fragilidade e a pobreza são
coisas próprias do mundo, também o são da
Igreja. Isto leva-nos a esta conclusão: quan-
do a Igreja abandona o mundo, ou quer estar
nele com poder, deixa de ser a Igreja que Je-
sus fundou.

A narração da tempestade acalmada se-
gue-se à do milagre da multiplicação dos pães,
onde Jesus dá de comer a todos, tendo uma
atenção especial aos doentes e aos pobres. É
este o valor da nossa "reunião dominical" e

da missão que nos está confiada.
O barco que avança com dificuldade num

mar tempestuoso e com ventos contrários é,
hoje, um convite a contemplar o Ressuscita-
do. Um mar, que é o mundo, onde Jesus ca-
minha como Senhor, acompanhando a sua
Igreja. Este texto é introduzido pelo extracto
do Primeiro Livro dos Reis (1.ª leitura). O
profeta Elias é perseguido. Refugia-se numa
gruta. A sua fuga não é para fazer um retiro
espiritual, mas num contexto de perseguição
e de sofrimento por causa de defender a jus-
tiça em nome de Deus, faz uma grande expe-
riência espiritual. Na segunda leitura, conti-
nuamos a ler a Carta de S. Paulo aos Roma-
nos. Ele abre-nos o coração para expressar o
seu sofrimento ao ver que o seu povo não
aceita Jesus. Como o Apóstolo sofre, porque
tem um coração de pastor, com aquelas pes-
soas que se desviam do caminho certo!...
Assim, muitos dos pastores de hoje ao darem
o seu testemunho pessoal e do seu próprio
ministério, marcado pela caridade pastoral…

Junto do Sacrário, contemplemos Jesus na
sua humanidade e na sua divindade. É o que
faz S. Mateus que vai respondendo às per-
guntas que a comunidade faz acerca de Je-
sus: "Não é este o filho do carpinteiro?".
São Mateus apresenta-nos Jesus com carac-
terísticas que somente pertencem a Deus.
Uma delas vimo-la no domingo passado na
partilha e multiplicação dos pães, recordando
o maná do deserto. Hoje, a divindade de Je-
sus encontramo-la no poder de andar sobre
as águas, algo próprio de Deus, Senhor do
mundo. O gesto de estender a mão a Pedro,
um gesto frequente nos salmos, mostra que
Deus estende a mão aos necessitados.

Depois da experiência íntima com Deus,
Ele envia-nos para o mundo, mas também nos
diz como a Pedro: "Vem".

Passeio para idosos
À semelhança de anos anteriores, a

Junta de Freguesia vai realizar um pas-
seio para os Idosos da Freguesia, no dia
30 de Agosto.

As inscrições estão abertas até ao dia
25 de Agosto na secretaria da Junta de
Freguesia.

Ida dos idosos a Fátima
Foi antecipado para o dia 2 de Setem-

bro a ida dos Idosos a Fátima, numa visita
rpogramada pela Câmara Municipal de
Esposende.

Tinha sido marcado para 16 de Setem-
bro. Por força dos serviços de Fátima, hou-
ve necessidade de proceder a essa altera-
ção.

Quem já se inscreveu na Junta, deve
confirmar de novo a sua inscrição até ao
dia 19 de Agosto. Se por ventura desiste,
devido à alteração da data, deve comuni-
car igualmente à Junta quanto antes.

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.


