
Para todo e qualquer cristão
é sempre importante

conhecer a vontade de Deus...

Serviço Litúrgico
Domingo, 14 de Agosto — 10h30
— Paroquianos (Festa de S. Lourenço)
Segunda, 15 de Agosto — 08h30
— Nossa Senhora da Assunção
— Maria da Silva Duarte
— António Gonçalves Jorge Júnior
— António Pires Laranjeira
— Gracinda Antónia Barbosa
— Pedro Miguel Crúzio Ribeiro

Quinta, 18 de Agosto — 20h00
— Porfírio Lemos Neiva, sogros e cunhado
— Gracinda Antónia Barbosa
— Joaquim da Silva Vale
— Laurinda Antónia Pires, filho, irmão Cân-

dido e Maria
— José Carlos Alves da Costa, sogra e Ma-

ria do Nascimento
— Augusto Rafael Couto da Costa
— Joaquim Pires da Rocha, esposa e neto
— Pedro Miguel Cruzio Ribeiro
— Rui Paulo Barbosa Vieira, avó e bisavós
— Maria Rosa da Silva
— António Gonçalves Jorge Junior
— Amélia Ferreira Pires, filho Aurélio
— Balbina Ferreira Dias, marido e genro
— Manuel Pires Afonso
— Amélia Gonçalves Couto, marido e filho
— Rosa Lopes Neto, pais, tios e avós
— Maria da Conceição Alves Ferreira e neto

Rafael Pedro Miguel
— António Pires Laranjeira
— Gracinda Antónia Barbosa

Sábado, 20 de Agosto — 17h30
— Maria Adília de Lemos e marido
Domingo, 21 de Agosto — 08h30
— Paroquianos
• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

14 a 21 de Agosto de 2011
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Intenções das Missas
Sábado, 20 de Agosto – 17h30

Leitores:

Acólitos:
—  Durante o mês da Agosto

aceitam-se voluntários
Domingo, 21 de Agosto – 08h30

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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Festa de S. Lourenço
 Conforme o Programa das Festas de

S. Lourenço, peço especial atenção para o
cumprimento de horários, tendo em conta
o acumular do serviço religiosa nestes dias.

Ainda no que diz respeito às festas, pe-
dia a colaboração e pontualidade de todos
nos diversos momentos celebrativos, bem
como uma apresentação condigna para
quem vai desempenhar qualquer serviço
na festa, nomeadamente nas Procissões.

Procuremos dar um bom testemunho
com a nossa participação.

Desde já a minha gratidão ao trabalho
desenvolvido pela Comissão de Festas e a
todos quantos com a mesma colaborou,
com os seus donativos e com o seu traba-
lho, muitas vezes esquecido.

— Manuel dos Santos Boaventura
— Daniela Novo
— Maria dos Anjos Ribeiro



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
XX Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 56, 1. 6-7;
Salmo – Sal 66, 2-3. 5. 6 e 8;
2.ª Leit. – Rom 11, 13-15. 29-32;
Evangelho – Mt 15, 21-28.

Quando rezamos a oração do Pai-Nosso,
fazemos sempre esta petição: “Seja feita a
Vossa Vontade”. Exprimimos, assim, o dese-
jo de que na nossa vida e no mundo se cum-
pra a vontade do Pai do Céu. Como também,
nos coloca na atitude de discernir sobre qual
é a vontade de Deus no momento presente.
Em contraste com o que temos vindo a afir-
mar, o evangelho deste domingo apresenta-
nos um episódio que culmina com esta con-
clusão de Jesus: “Mulher… faça-se como
desejas”. É uma mulher cananeia que Jesus
“não lhe respondeu uma palavra” ao seu
pedido. Mas é uma mulher que tem fé, a qual
Jesus elogia. E sobre este fundamento da fé
da mulher, Jesus afirma que se concretize a
sua vontade, ou seja, o seu pedido. Podemos,
então, afirmar, que quem tem a fé, como a da
mulher cananeia que é elogiada por Jesus,
coincide com o Pai do Céu nas opções e nas
suas vontades. Para o cristão, é importante
conhecer sempre qual é a vontade de Deus;
sem esquecer que a sua vontade não é dife-
rente da nossa, quando o que desejamos é ver-
dadeiramente humano e humanizante.

As leituras deste domingo destacam um
aspecto da nossa fé que é inquestionável: Deus
quer salvar-nos. É belo ouvirmos S. Paulo
afirmar que, neste projecto, “os dons e o cha-
mamento de Deus são irrevogáveis”. É tam-
bém surpreendente esta afirmação, porque
ainda que ela faça parte do corpo doutrinal da
nossa fé, não parece que acreditemos plena-

mente nela. É uma afirmação que nos faz
pensar em muitas acções que marcam a vida
dos cristãos e, por vezes, a Igreja, no âmbito
dos poderes deste mundo, como se o projecto
que desejamos concretizar não seja o de Deus.

Alguns exemplos para ilustrar o que afir-
mámos: as divisões entre nós, o escasso en-
tusiasmo na luta pela justiça que se respira
em algumas das nossas comunidades e o fra-
co espírito missionário de tantos cristãos. To-
davia, também encontramos exemplos con-
trários a estes, nos quais se manifesta a pre-
sença constante de Deus neste mundo.

A nossa primeira reflexão poderá consis-
tir em fazer algo semelhante ao que fez Jesus
com aquela mulher cananeia: manifestar a fé
simples da gente simples. A força desta fé
simples é a força dos pobres. Outros dois pon-
tos podem ser “espelho” da reflexão que se
fez já neste texto: a vontade de Deus pode
coincidir com a nossa, ou seja, que o que Deus
quer de nós não está tão longe como possa-
mos pensar quando esquecemos que acredi-
tamos no Deus feito homem.

Também podemos pensar sobre o plano
de Deus, o qual será cumprido plenamente.
Quantas acções que, entre nós, concretizam
esse plano!...

Pensemos ainda na universalidade do pro-
jecto de Deus, tendo em conta a não-discri-
minação de povos, raças e culturas (Deus
ama-nos como filhos e filhas) e na dimensão
missionária da fé, da qual todos os baptizados
participam. Na perspectiva do que pretendia
Deus no Antigo Testamento, ou seja, que um
povo, Israel, fosse um sinal da Aliança de Deus
com todos os povos, a Igreja foi constituída
para isso mesmo. A partir daqui, podemos in-
terrogar: a nossa comunidade é sinal de Deus?
Expressa-o nas suas acções, nas suas portas
abertas ou fechadas?

Dia do Município em S. Lourenço
Celebramos na próxima sexta-feira, dia

19 de Agosto, o Dia da Cidade e do Muni-
cípio. Das comemorações desse dia cons-
ta, entre outros momentos, a Missa pelos
Munícipes, às 10h00, na Igreja Matriz de
Esposende, e inauguração do Centro In-
terpretativo de S. Lourenço, a ter lugar pe-
las 15h30.

Seria bom que o povo de Vila Chã desse
o seu testemunho com a sua participação
nestes dois momentos.

Não esqueçamos que o Centro Interpre-
tativo de S. Lourenço, será uma mais va-
lia para a nossa terra.

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.

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.


