
Milagre da Eucaristia:
Cristo faz censusras...,

mas continua a acolher...

Serviço Litúrgico
Domingo, 5 de agosto — 11h00
—  Convívio Paroquial
Segunda, 06 de agosto — 20h00
— S. Lourenço
— Delfim da Costa Lopes, pais e sogros
— Cecília Martins de Lima
— Maria Augusta Miranda Gonçalves e pais
— Manuel Pires Afonso
— António Gonçalves Jorge Junior e família
— Manuel M. Silva, pais, sogros e José A. Couto
— António da Silva, pais e avós
— Gracinda Antónia Barbosa
— António Pires da Silva e filho
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Maria Adília de Lemos e marido
— Manuel da Silva Pires
— Maria Barbosa, marido e filho
— Maria Augusta Miranda Gonçalves e pais
— Virgínia Boaventura, marido e família
— Manuel Campos de Matos
— Olívia Barbosa da Silva e família
— Albino Sampaio da Silva
— Manuel Sampaio Monteiro, filha e pais
Quinta, 09 de agosto  — 20h00
— S. Lourenço
— Rosa Gonçalves Rossas, marido, pais e sogros
— Manuel Marrucho da Silva, filha, pais e sogros
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
— Albino Sampaio da Silva
— Francisco Brandão Linhares, pais e sogros
— Albino Sampaio Pires Braga
— Emília Barbosa Miranda, marido, filha e genros
— Deolinda da Silva e marido
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— António Maltez de Abreu e família
— Laurinda António Pires, filho e pais
— Fernando Ferreira dos Santos
— Maria Alice Barbosa Pires, genro e irmã
— David Francisco Ramos, pais, filhos e tios
— Augusto Rafael Couto Costa, avós e tia
Sábado, 11 de agosto — 17h30
— Cecília Barbosa
Domingo, 12 de agosto — 11h00
—  Festa de S. Lourenço
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Intenções das Missas
Sábado, 11 de agosto – 17h30

Leitores:

Acólitos:
—  Durante o mês de agosto

aceitam-se voluntários
Domingo, 12 de agosto – 11h00

Leitores:

Acólitos:
— Aceitam-se voluntários

— 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 al-
guém tiver que chegar atrasado (infeliz-
mente!...) é o pároco, devido aos horários
que escolhem. Não estranhem, por isso,
se devido a algum atraso o pároco tiver
que sair. Nesse caso a celebração será,
depois, quando o pároco estiver livre.

— Daniela Novo
— Maria dos Anjos Ribeiro
— Ana Isabel Miranda da Quinta



Outros assuntos
18.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Ex 16, 2-4. 12-15;
Salmo – Sal 77, 3 e 4bc. 23-24, 25 e 54;
2.ª Leit. – Ef 4, 17. 20-24;
Evangelho – Jo 6, 24-35.

No Domingo passado, deixamos o Senhor
Jesus a orar a sós no monte, após ter multipli-
cado os pães e despedido a multidão. Ao che-
gar do outro lado, lá esta o povo à sua espe-
ra... Sigamos, as palavras do Senhor nesta
passagem, pois elas falam-nos de vida!

 Primeiro, Cristo censura duramente o
povo: procuram-no – como tantos hoje em
dia – não porque viram o sinal que Ele reali-
zou! Mas, que sinal? Fez o povo sentar-se na
relva, como o Pastor do Salmo 22 faz a ove-
lha descansar em verdes pastagens; prepara
uma mesa para o fiel, multiplicando-lhe os
pães, como Moisés no deserto... Ante tudo
isto, o povo ainda pensou em Jesus como sen-
do o Profeta que Moisés prometera (cf. Dt);
mas, infelizmente, não passou disso. Daí a
repreensão do Senhor: procuravam-n'O sim-
plesmente porque comeram pão – como tan-
tos hoje O procuram para ganhar benefícios
– e, assim, são enganados pelos charlatões
de plantão!

Notemos como os judeus não conseguem
compreender que o que Jesus quer deles é a
fé na sua pessoa e na sua missão! Vede como
eles pensam que podem agradar ao Senhor
simplesmente com um fazer exterior, sem
compromisso de amor que brota do coração:
"Que devemos fazer para realizar as obras
de Deus?" Fazer! De nós, Jesus quer muito
mais do que um simples fazer! Eis a resposta

de Jesus: "A obra de Deus é que acrediteis
n'Aquele que Ele enviou!"

Diante da palavra de Cristo, os judeus,
duros de compreender, pedem a Jesus outro
sinal! Não compreenderam o que Ele fizera!
E ainda citam Moisés, como que dizendo: Tu
deste-nos agora pão; Moisés deu-nos o maná
por quarenta anos! Aí, o nosso Salvador faz
três revelações surpreendentes e consolado-
ras! Ei-las:

Primeiro: Aquele maná dado por Moisés
não é o pão que vem do céu. É pão terreno,
dado por Deus; pão que mata a fome do cor-
po, mas não enche de paz o coração; pão que
alimenta esta vida, mas não dá a Vida divina,
a Vida que dura para sempre! Aquele maná
do deserto era apenas pálida imagem de um
outro maná, de um outro pão que o Pai daria
mais tarde.

E aqui vem a segunda revelação, surpre-
endente, consoladora: agora o Pai está a dar
o verdadeiro maná, o verdadeiro Pão do céu,
que dá a vida divina ao mundo: Moisés não
deu (no passado); meu Pai dá-vos (agora, no
presente)! Os judeus ficam perplexos, admi-
rados; e pedem: Dá-nos desse pão! Pão que
alimenta a fome de vida, de paz, de sentido,
de eternidade!

Jesus faz, então, a terceira e desconcer-
tante revelação: "Eu sou o Pão da vida!"
Pronto: o pão verdadeiro é uma Pessoa, é ele
mesmo! Os pães que Ele multiplicara eram
imagem d'Ele mesmo, que se nos dá, que nos
alimenta, que nos enche de vida: "Eu sou o
Pão da vida! O Pão que desce do céu e dá
a vida ao mundo! Quem vem a mim nunca
mais terá fome de vida e de sentido de exis-
tência; quem crê em mim nunca mais terá
sede no seu coração!"

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.

Festas de S. Lourenço
À semelhança do que tem acontecido nos

anos anteriores, e de acordo com o Programa
das Festas de S. Lourenço, ao longo desta
semana teremos a  Novena Preparatória das
Festas em honra de S. Lourenço. Durante a
Semana haverá Terço e Missa na Igreja, até
sexta-feira, sempre às 19h30.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana, tendo em conta as festas

de S. Lourenço em Vila Chã, o Cartório Pa-
roquial só funciona no seguinte horário:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.




