
Serviço Litúrgico
Domingo, 04 de Agosto — 10h30
— Paroquianos (em S. Lourenço)
Segunda, 05 de agosto — 19h00
— Maria Alice Boaventura Afonso (1.º Aniv.º)
— Albino Sampaio da Silva
— António Jorge Miranda Pires e avós
— António Maltez de Abreu e sogros
— Augusto Rafael Couto da Costa, avós e tia
— Fernando Ferreira dos Santos e pais
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Manuel da Silva Marrucho e esposa
— Manuel da Silva Pires
— Manuel Dias Palmeira, esposa e filhos
— Manuel Marques da Silva e pai
— Manuel M. Monteiro daSilva, pais e sogros
— Manuel Pires Afonso
— Maria Gonçalves Jorge, marido e pais
— Maria Lúcia Lisboa Pires e pais
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
Quarta, 07 de agosto — 19h00
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Álvaro Ferreira Coutinho
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Gonçalves Ferreira e família
— Anselmo Boaventura e família
— António Gonçalves Jorge Junior e família
— António Jorge
— Emília B. Miranda, marido, filha e genros
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel Barbosa Rossas, pais e sogros
— Manuel Pires Afonso
— Manuel Sampaio Monteiro, pais e filha
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Martinho Ribeiro, filha e neta e marido
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
Sábado, 10 de Agosto — 17h30
— S. Lourenço
Domingo, 11 de Agosto — 10h45
— S. Lourenço
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Intenções das Missas
Sábado, 10 de agosto – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

das crianças do 2.º e 3.º Ano
Domingo, 11 de agosto — 10h45

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade das crianças
e catequistas do 6.º Ano
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Ano da Fé
Realmente, o corpo res-

suscitado de Cristo sinaliza-
se no seu corpo eucarístico:
"Jesus Cristo está presente na
Eucaristia dum modo único
e incomparável. De facto,
está presente de modo verda-
deiro, real, substancial: com
o seu Corpo e o seu Sangue,

com a sua Alma e a sua Divindade.
Nela está presente em modo sacramental,

isto é, sob as espécies eucarísticas do pão e do
vinho, Cristo completo: Deus e homem"
(CCIC, n.º 282).

Para possibilitar e aprofundar a comunhão
eucarística, requerem-se disposições e atitu-
des de conversão constante, a Deus e aos ir-
mãos. Já S. Paulo alertava os cristãos de
Corinto: “Examine-se cada um a si próprio e
só então coma deste pão e beba deste vinho”
(1 Co 11, 28).

— Daniela Novo
— Maria dos Anjos Ribeiro
— Adolescentes do 7.º Ano

Jesus convida-nos a viver
um realismo aberto à esperança,

condenando a deificação das riquezas.

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •



Outros assuntos
18.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Co (Ecle) 1, 2; 2, 21-23;
Salmo – Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 e 17ac;
2.ª Leit. –  Col 3, 1-5. 9-11;
Evangelho – Lc 12, 13-21.

As leituras deste domingo são muito actu-
ais para os tempos que correm. A primeira lei-
tura do Livro de Coelet está marcada por um
realismo que parece até de desespero e de
desânimo que se manifesta nas seguintes pala-
vras: “Que aproveita ao homem todo o seu
trabalho e a ânsia com que se afadigou
debaixo do sol?”, quando “tudo é vaidade”?
Por outras palavras, ouvimos este sentimento
nas pessoas das nossas paróquias: “sempre se
fez assim”, “já tentámos outras formas, mas
sem êxito”. Parece que também vivemos num
realismo desesperante e desanimador, sem for-
ças para fugir à rotina. Apesar da reflexão do
autor bíblico ter como base a realidade da vida,
não podemos ficar somente por uma leitura
pessimista que leva facilmente à paralisia. O
realismo que Jesus nos convida a viver é aber-
to à esperança.

Na 1.ª leitura, escutamos umas sábias re-
flexões sobre a fragilidade da condição hu-
mana. "De poucos palmos fizeste os meus
dias; diante de ti a minha existência é como
nada; o homem não é mais do que um so-
pro! Ele passa como simples sombra! É em
vão que se agita: amontoa riquezas e não
sabe para quem ficam." (Sl. 39, 6-7). Toda-
via, no evangelho, Jesus diz-nos como sair da
perigosa situação que é ter horizontes que
abarcam somente este mundo. Nesta terra, é
possível acumular verdadeiros tesouros. En-

Novena de S. Lourenço
Ao longo da semana teremos todos os

dias – de segunda a sexta –  a Novena de
S. Lourenço, com terço e Missa às 19h00.

Adverte-se desde já que, se não houver
gente que o justifique, a mesma Novena
será suspensa.

Quarta-feira ao fim da manhã irei vi-
sitar os doentes.

Recolha de livros
O Rotary Club de Esposende, em cola-

boração com a Loja Social e as Juntas de
Freguesia, está a promover, durante todo
o mês de agosto e primeira semana de se-
tembro, a recolha de Manuais Escolares
usados para reutilização por outros alu-
nos que deles necessitem.

A entrega de livros pode ser feita na
Junta de Freguesia. Para além desta en-
trega, na Loja Social também poderá ser
feita diretamente a troca de manuais.

Para além dos Manuais em vigor, tam-
bém poderão entregar outros livros e pu-
blicações para reciclagem, cujas receitas
são convertidas em alimentos para distri-
buição pela Loja Social a famílias caren-
ciadas.

Horário do Cartório Paroquial
Tendo em conta a Festa de S. Louren-

ço, Cartório Paroquial  esta semana só fun-
ciona no seguinte horário:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00

tre o texto sapiencial e o evangelho, escuta-
mos as palavras de S. Paulo, recordando-nos
o tesouro escondido que existe dentro de nós:
a vida cristã é uma vida “escondida com
Cristo em Deus” (Col 3,3).

No evangelho, continuamos a percorrer o
“caminho de Jerusalém” e a escutar as li-
ções que preparam os discípulos para serem
as testemunhas do Reino. A catequese, que
Jesus hoje apresenta, é sobre a atitude face
aos bens. A reflexão é despoletada por uma
questão relacionada com partilhas…  um pro-
blema da vida quotidiana, o problema de uma
herança entre irmãos. A partir desta realida-
de, Jesus convida-nos a refletir no valor que
têm as riquezas deste mundo, a partir de uma
visão evangélica.

As riquezas deste mundo estão condena-
das à decadência, fazem parte do grupo das
coisas que passam e não permanecem: “O
mundo passa com as suas paixões. Mas
todo aquele que faz a vontade de Deus per-
manece para sempre”. Esta é uma oportuni-
dade para elaborarmos algumas pistas de re-
flexão sobre como deveremos encarar a vida
de todos os dias, “afogados” numa socieda-
de de consumo e de bem-estar. Para não de-
sanimarmos, recordemos sempre as palavras
de Jesus: “Acumulai tesouros no Céu …
Onde está o teu tesouro, aí está o teu co-
ração”.  Aos ricos deste mundo recomenda
“que não sejam orgulhosos, nem ponham
a sua esperança na riqueza incerta, mas
em Deus que nos dá tudo com abundância
para nosso usufruto; que pratiquem o bem,
se enriqueçam de boas obras, sejam gene-
rosos, capazes de partilhar.” (1Tim 6, 17-
18). O que Jesus denuncia aqui não é a rique-
za, mas a deificação da riqueza.


