
Serviço Litúrgico
Segunda, 11 de agosto — 19h00
— Manuel Dias Pires (30.º Dia)
— Albino Sampaio da Silva e família
— Amélia Gonçalves Couto, marido e filho
— Amélia Rosa Silva, marido e família
— António Couto da Quinta
— Augusto Rafael, avós e tia
— Carminda Pires e família
— Cecília Martins de Lima e filho
— Joaquim Amorim e família
— Manuel da Costa Neiva e família
— Manuel da Silva Pires e filhos
— Manuel Pires Afonso e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alice Barbosa Braz, pais e avós
— Maria Celina Silva Sousa
— Maria do Nascimento e irmã Alice
— Maria Glória Dias Branco, pais e avós
— Maria Lúcia Barbosa da Silva e marido
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Rosa Lopes Neto, pais, tios e avós
Quinta, 14 de agosto — 17h30
— Ludovina Rosa da Silva e família
— Adelaide Abreu Baltazar
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Álvaro Ferreira Coutinho, pais e sogros
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Anselmo Boaventura
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— David Francisco Ramos, esposa e família
— Fernando Ferreira dos Santos e pais
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Laurinda Antónia Pires, Carminda e filho
— Manuel Pires Afonso e família
— Maria Saúde Ribeiro Rocha, marido e família
— Maria Ferreira Dias, irmã e cunhado
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
Sexta, 15 de agosto — 08h30
— Nossa Senhora da Assunção
Sábado, 16 de agosto — 17h30
— Associados do Sag. Coração de Jesus
Domingo, 17 de agosto — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 16 de agosto – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Aceitam-se Voluntários

durante este mês de agosto
Domingo, 17 de agosto – 08h30

Leitores:

— Aceitam-se Voluntários
durante este mês de agosto
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— Maria Laurentina Martins Vieira
— Maria Torres de Lemos
— Maria Helena Jorge Boaventura

O testemunho do Reino
não é um caminho fácil,

feito no meio de aclamações...
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10 a 17 de agosto de 2014

A Religiosidade popular
Onde muitos vêem apenas folclore religi-

oso ou promoção turística, podemos nós des-
cobrir uma invulgar piedade popular que mo-
biliza centenas e milhares de pessoas, atraí-
das pelo sagrado que lhes purifica a consci-
ência, ilumina a razão, lava o coração e aca-
lenta os afectos.

Perderam muito aquelas comunidades
cristãs que, tendo acabado com as visitas
pascais ou compassos, anunciando de casa em
casa a alegria pascal da Ressurreição com uma
cruz florida, nada inventaram como alterna-
tiva. Perdem muito, noutras ocasiões do ano,
aquelas comunidades que retiraram o sagra-
do às festas religiosas e as deixaram afogar-se
em folguedos barulhentos e vazios de sentido.

Dir-se-á que há o risco de se confundir o
fundo religioso com as formas da criatividade
popular, a oração com o vago sentimento de
espiritualidade e a chama da fé com o fogo-
de-artifício. Que há também o perigo de que
a estética religiosa se traduza apenas em fol-
clore atractivo ou até em mercadoria para o
comércio. É verdade. Mas, não se deite fora o
bebé com a água do banho. Defenda-se e pro-
mova-se a relação entre a arte popular e a fé.



Outros assuntos
19.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 1 Reis 19, 9a. 11-13a;
Salmo – Sal 84 (85), 9ab-10. 11-12. 13-14;
2.ª Leit. – Rom 9, 1-5;
Evangelho – Mt 14, 22-33.

A liturgia deste fim de semana ensina-nos
que a oração, unida à escuta da Palavra de
Deus, livra-nos da tempestade. Aproximar-
se da Eucaristia é aceitar caminhar sobre as
águas, e estender a mão para receber a Eu-
caristia é reconhecer a voz que diz: Cora-
gem! Sou eu. Não tenhais medo!

Esta liturgia tem como tema fundamental
a revelação de Deus: fala-nos de um Deus
que percorre, de mãos dadas com os homens,
os caminhos da nossa história.

A primeira leitura convida-nos a regres-
sarmos às origens da nossa fé, a fazermos
uma peregrinação ao encontro do Deus da
comunhão e da Aliança; e garante que não
encontraremos esse Deus nas manifestações
espetaculares, mas na humildade e na simpli-
cidade.

A segunda leitura propõe-nos uma re-
flexão sobre as oportunidades perdidas… Is-
rael, apesar de todas as manifestações da bon-
dade e do amor de Deus que conheceu ao
longo da sua caminhada pela história, acabou
por se instalar numa auto-suficiência que não
lhe permitiu acompanhar o ritmo de Deus, nem
descobrir os novos desafios que o projeto da
salvação de Deus faz aos homens.

O Evangelho fala sobre a caminhada his-
tórica dos discípulos, enviados à outra mar-
gem para anunciar aos homens a bondade de
Deus. Nessa viagem, a comunidade não está

sozinha, à mercê das forças da morte: em
Jesus, o Deus do amor e da comunhão vem
ao encontro dos discípulos, estende-lhes a
mão, dá-lhes a força para vencer a adversi-
dade. Os discípulos são convidados a reco-
nhecê-lo e a aceitá-lo como o Senhor.

A caminhada histórica dos discípulos e o
seu testemunho do Reino não é um caminho
fácil, feito no meio de aclamações das multi-
dões e dos aplausos unânimes dos homens.

A comunidade, o barco, dos discípulos tem
de abrir caminho através de um mar de difi-
culdades, continuamente batido pela hostili-
dade dos adversários e pela recusa do mun-
do em acolher os projetos de Jesus.

Para que seja possível viver de forma co-
erente e corajosa na dinâmica do Reino, os
discípulos devem estar conscientes da pre-
sença de Jesus, o Senhor da vida e da histó-
ria, que as forças do mal nunca conseguirão
vencer.

Ele diz aos discípulos, tantas vezes desa-
nimados e assustados face às dificuldades e
às perseguições: “tende confiança. Sou Eu.
Não temais”. Os discípulos sabem, assim, que
não há qualquer razão para se deixarem afun-
dar no desespero e na desilusão.

Mesmo quando a sua fé vacila, eles sa-
bem que a mão de Jesus está lá, estendida,
para que eles não sejam submergidos pelas
forças da injustiça e da morte. Nada, nem
ninguém poderá roubar a vida daqueles que
lutam para instaurar o Reino de Deus.
Jesus,vivo e ressuscitado, não deixa nunca
que sejamos vencidos.

Peçamos ao Senhor que saibamos trans-
formar as nossas quedas e fracassos em oca-
sião para crescer na fé em Jesus, e para re-
forçar a disposição de nos deixarmos guiar
pela Sua palavra.

Da Junta de Freguesia
Informa-se que durante o restante

mês de agosto (de 11 a 29), o horário da
secretaria da Junta de Freguesia, de se-
gunda a sexta-feira, será das 13h00 às
19h00. Da parte da manhã estará sem-
pre encerrada.

Informa-se ainda que, tendo em con-
ta os próximos dois feriados (15 de Agos-
to na sexta-feira e 19 de Agosto na terça
feira), a Junta de Freguesia estará en-
cerrada também no dia 18 de Agosto.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de

Esposende e Vila Chã funcionará apenas
no seguinte horário:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Sábado ...........................  11h00 – 12h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Pedido de Documentos
Com bastante frequência aparecem no

Cartório Paroquial pais e/ou avós a pedi-
rem Documentos para Filhos e/ou Netos.

Os pedidos de Baptismo também têm
criado alguns problemas, devido a declara-
ções falsas e/ou incompletas.

Para que tal não continue a acontecer,
estes pedidos passam a ter que ser feitos
com um mês de antecedência.

Quem não o pode fazer dentro do horá-
rio de atendimento, sempre o pode fazer
noutro horário, marcado antecipadamente
pelo telefone.


