
Milagre da Eucaristia:
basta que Deus abra as mãos

para que todos fiquem saciados...

Serviço Litúrgico
Domingo, 29 de julho — 08h30
—  Paroquianos
Segunda, 30 de julho — 20h00
— S. Lourenço
— Sagrado Coração de Jesus
— António Maltez de Abreu e família
— Rosa Lopes Neto, pais e tios
— Cecília Martins de Lima
— Amélia Gonçalves Couto, marido e filho
— Gracinda Antónia Barbosa
— Manuel Sampaio Monteiro e filha
— Manuel Pires Afonso
— Albino Sampaio da Silva
— Manuel da Silva Pires
— Lúcia Cecília Pires Couto
— Fernando Ferreira dos Santos
— Maria Celeste Pires, mãe e sogros
— António Pires da Silva e filho
— Maria Adília de Lemos e marido
— Olívia Barbosa da Silva e família
— Helena Lemos Neiva, marido e irmãos
Quinta, 2 de agosto  — 20h00
— S. Lourenço
— Almas
— S.Bento
— Américo Bento Queirós
— Albino Sampaio da Silva
— Manuel Marrucho da Silva, filha, pais e sogros
— Albino Sampaio Pires Braga
— Manuel Pires Afonso
— Emília Barbosa Miranda, marido, filha e genros
— Manuel Pires Braga e esposa
— Deolinda da Silva e marido
— Manuel Marques da Silva
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Rui Paulo Barbosa Vieira, avó e bisavós
— José Carlos Ales da Costa, irmão, sogra e Ma-

ria do Nascimento
— Augusto Rafael Couto Costa, avós e tia
— Maria Celeste Pires, mãe e sogros
Sábado, 21 de julho — 17h30
— Maximiano e irmão
Domingo, 5 de agosto — 11h00
—  Convívio Paroquial
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29 de julho a 5 de agosto de 2012
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Intenções das Missas
Sábado, 04 de agosto – 17h30

Leitores:

Acólitos:
—  Durante o mês de agosto

aceitam-se voluntários
Domingo, 05 de agosto – 11h00

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes do 9.º Ano

— Durante o mês de agosto
aceitam-se voluntários
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Temporada de Casamentos
Com o Verão, e mais concretamente

no mês de agosto, entramos numa tem-
porada de celebração de casamentos, e
Vila Chã não é excepção: não há uma
semana que não tenha casamentos.

A este propósito, chamava a atenção
para a pontualidade dos noivos: já não
estamos em tempo de se poderem dar
ao luxo de chegarem atrasados, com a
desculpa de que é tradição ou de que a
culpa é dos fotógrafos.

Porque o pároco tem outros serviços
paroquiais e anda, muitas vezes, a lutar
com os horários, advertia de que não ha-
verá tolerância para os atrasos. Se alguém
tiver que chegar atrasado (infelizmente!...)
é o pároco, devido aos horários que es-
colhem. Não estranhem, por isso, se de-
vido a algum atraso o pároco tiver que
sair. Nesse caso a celebração será, de-
pois, quando o pároco estiver livre.

— Maria Torres de Lemos
— Maria Helena Jorge Boaventura
— Manuel dos Santos Boaventura



Outros assuntos
17.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – 2 Re 4, 42-44;
Salmo 144, 10-11. 15-16. 17-18;
2.ª Leit. – Ef 4, 1-6;
Evangelho – Jo 6, 1-15.
Iniciamos este domingo, com o evangelis-

ta S. João, uma catequese sobre a Eucaristia,
que se prolongará durante o mês de agosto

A breve narração do 2.º Livro dos Reis
leva-nos a destacar alguns aspetos que po-
deríamos chamar "o mistério do pão". Tra-
ta-se das primícias das colheitas. O gesto de
apresentar as primícias das colheitas aos pro-
fetas era, em Israel, uma maneira de reco-
nhecer que a terra onde viviam e as colheitas
que dela tiravam, eram um dom de Deus. Este
gesto era, ao mesmo tempo, memorial, ação
de graças e súplica. No caso particular de
Eliseu, o pão apresentado converte-se em ali-
mento para toda a comunidade, apesar da
desproporção entre a quantidade de pães e a
multidão que come. É uma manifestação da
eficácia da palavra do Senhor, o Criador.
Como é fácil de constatar que, onde se cum-
pre a Palavra do Senhor, o pão não falta: "eles
comeram e ainda sobrou". Diante das polí-
ticas que procuram a "solução" para a fome
no mundo com a diminuição da natalidade –
chegando a promover o aborto – a nossa fé
afirma que, quando os homens se apercebe-
rem que a terra é de Deus e lhe oferecerem
os frutos como dons recebidos, saberão tam-
bém distribuí-los fraternalmente: "Comerão
e ainda há-de sobrar". O pão apresentado
a Eliseu anuncia o pão e o vinho apresenta-
dos para a celebração da Eucaristia. Quando

Jesus os transforma na sua pessoa, toda a
comunidade se alimenta com o alimento ce-
lestial.

A multiplicação dos pães e dos peixes, tal
como a escutámos no evangelho de S. João,
apresenta-nos características próprias: trata-
se de um facto contemporâneo à Páscoa;
estavam numa montanha, num lugar isolado,
onde não se costuma encontrar pão; Jesus
"bem sabia o que ia fazer", como também
na Última Ceia: destaca-se o carácter teân-
drico do símbolo. A multidão reage com uma
alusão implícita ao anúncio feito por Moisés:
"Este é, na verdade, o Profeta que estava
para vir ao mundo" (cfr. Dt 18,15): "O Se-
nhor, teu Deus, suscitará no meio de vós,
dentre os teus irmãos, um profeta como eu;
a ele deves escutar". Jesus é considerado o
Novo Moisés, que procura pão para o povo.
Toda a narração tem um carácter profético
em relação com a instituição da Eucaristia. A
proximidade da Páscoa anuncia a "nova Pás-
coa", na qual, Jesus sabendo o que queria
fazer, na solidão da cruz oferecerá ao Pai o
seu próprio corpo para reunir os filhos de
Deus que andavam dispersos. Antes deste
momento, realizou o seu sacrifício pascal,
único e definitivo, para que a Igreja, através
dos sacerdotes, sob as espécies do pão e do
vinho, possa unir-se à sua oferenda.

O salmo 144 parte da fé na criação: Deus
é glorioso e poderoso. Por isso, o salmista tem
os olhos postos em Deus, com um olhar cheio
de esperança, porque basta que Deus abra
as mãos para que todos fiquem saciados. Na
base deste dom de Deus está sempre a sua
bondade: "a todos saciais generosamente".
A criação é a primeira revelação do amor de
Deus.

Pela Junta de Freguesia
1. À semelhança de anos anteriores, in-

forma-se que a Secretaria da Junta es-
tará encerrada aos sábados durante o
mês de Agosto

2. Já se encontrara em pagamento a Li-
cença de Canídeos. Uma vez mais se
alerta para o facto da mesma ser obri-
gatória. Sendo que este ano, será um
novo programa informático, todos os
detentores devem fazer-se acompanhar,
além do boletim sanitário do cão e res-
pectivo recibo de pagamento da vaci-
na anti-rábica, do  Bilhete de Identida-
de e Cartão de contribuinte, ou Cartão
de Cidadão. Para detentores de cães
de caça, devem também fazer-se acom-
panhar ainda da respectiva carta de
caçador.

Procissão de Velas
e Novena de S. Lourenço
Na próxima sexta-feira, às 21h00, tere-

mos a Procissão de Velas da Capela de S.
Lourenço para Igreja, dando assim início à
Novena Preparatória da Festa de S. Lou-
renço. A novena será na Igreja, durante
a semana, todos os dias às 19h30, termi-
nando com a Eucaristia, nos dias em que
há missa.

Recorda-se ainda que próximo Sábado,
dia 4 de agosto, durante a tarde, o Armador
estará de novo junto da Igreja a tirar as medi-
das para os figurados da Procissão de S.
Lourenço.




