
Serviço Litúrgico
Domingo, 19 de julho — 08h45
— Paroquianos
Segunda, 20 de julho — 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
— Almas
— Albino Sampaio da Silva e família
— António Boaventura Branco e filhos
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Carlos Manuel Cruz da Silva
— Juca Araújo Vieira e família
— Manuel Pires Afonso, pais e sogros
— Maria Alice Afonso e família
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Maria Dias Couto, marido e filhos
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Paulo César Monteiro de Sá
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Ferreira Clemente
— Maria Emília Barbosa de Almeida Linhares
Quarta, 22 de julho — 19h00
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Fernando Ferreira dos Santos
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Justina Marques, marido e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel Pires Afonso, pais e sogros
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Antónia Pires
— Maria Barbosa
— Maria Gonçalves Jorge, marido e pais
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— P. Manuel Ferreira da Torre
— Maria Emília Barbosa de Almeida Linhares
— Laurinda Pereira Couto
— Albino Silva Baltazar
Sábado, 25 de julho — 17h30
— Maria Antónia Pires Torre (7.º Dia)
Domingo, 26 de julho — 08h45
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 11 de julho – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 3.º e 4.º Ano da Catequese
Domingo, 12 de julho – 08h45

Leitores:

    — Adolescentes do 8.º Ano
Acólitos:

    — Da responsabilidade
dos Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade
do 5.º Ano da Catequese
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Jesus sabe estar atento
à fadiga dos seus companheiros...

Boas Férias com Jesus!...
• • •    • • •    • • •    • • •     • • •    • • •

19 a 26 de julho de 2015
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— Rosa Maria Baltazar Vilas Boas
— Ana Cristina Couto Sá

 Sentido das Festas Religiosas
A Igreja estima e deseja as festas, pois fa-

zem parte da existência humana e constitu-
em uma das formas de viver e manifestar
publicamente a nossa fé. Destinam-se a pro-
mover o culto devido a Deus, a Nossa Senho-
ra e aos Santos e constituem um meio de são
convívio, recreio e promoção cultural, na va-
riedade das suas expressões.

Graças às festas religiosas o nosso povo,
ao longo de muitos anos, aprofundou e ali-
mentou a sua fé e sentiu o desafio à conver-
são e à santidade. Eram sempre precedidas de
tempos fortes de reflexão da Palavra, oração,
penitência, celebração de Sacramentos e for-
mulação de propósitos em direcção à conver-
são constante. A vida dos Santos era um estí-
mulo. As manifestações exteriores procuravam
engrandecer a Festa em honra do Santo. O
povo ficava feliz. Era cultural, recreativa e
espiritualmente enriquecido.

Os tempos, porém, mudaram. A formação
na fé e o seu desejo quase desapareceram. Os
apelos à conversão raramente se fazem ouvir.

http://paroquiadesposende.wordpress.com/informacao-semanal-de-vila-cha


Outros assuntos
16.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Jer 23, 1-6;
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6;
2.ª Leit. – Ef 2, 13-18;
Evangelho – Mc 6, 30-34.

«Vinde comigo para um lugar isolado e
descansai um pouco». É a instituição evan-
gélica das férias! De facto, a multidão era tão
numerosa que os Apóstolos nem tinham tem-
po para comer. Deviam estar esgotados, tan-
to mais que regressavam do primeiro envio
em missão, que não terá sido propriamente
um tempo de repouso.

Jesus sabe estar atento à fadiga dos seus
companheiros. Convida-os a respeitar também
as exigências da natureza corporal, a ter um
pouco de repouso.

E nós, hoje? Sabemos bem que as férias
não são um luxo, se corresponderem àquilo
para que existem: precisamente para respei-
tar a nossa natureza humana, que exige tem-
pos de relaxe, de recuperação, não apenas
física mas também intelectual e espiritual.

As férias não são um tempo de ócio, mas
de “re-criação”, de retomar energias. Sabe-
mos que há ainda muitos homens, mulheres e
crianças que são explorados como vulgares
máquinas para produzir. Isso não é respeitar
a vontade criadora de Deus. O Evangelho de
hoje, que cai bem em período de férias, re-
corda-nos isso de modo muito oportuno. Isso
é também válido para os servidores do Evan-
gelho! Os Apóstolos diminuem, as funções
pastorais aumentam… a fadiga também. Cabe
a cada um tirar as devidas consequências
evangélicas!

Mas, continuemos a rezar o Evangelho: o
amor de Deus para com o povo assemelha-
se ao de um bom pastor para com o seu reba-
nho, com atitudes concretas de nutrição com

Festa de S. Lourenço
A comissão de Festas de S. Lourenço já

iniciou o seu peditório. Apesar da crise e
até pelo facto da Comissão ter surgido tar-
de, continuamos a contar com a colabora-
ção de todos para fazermos a festa com dig-
nidade.

Informa-se que o senhor responsável por
tirar as medidas para os figurados da Pro-
cissão,  estará em Vila Chã nos dias 26 de
Julho (Domingo) e 1 de Agosto (sábado) no
final da missa.

Festa do Idoso em Fátima
 À semelhança dos anos anteriores, a

Câmara Municipal, em colaboração com
a Junta de Freguesia, leva a efeito a Fes-
ta do Idoso, no próximo dia 11 de Setem-
bro, com a deslocação ao Santuário de
Nossa Senhora de Fátima. As inscrições
devem ser efetuadas na  Junta de fregue-
sia até ao dia 07 de agosto.

Podem participar nesta iniciativa os
idosos com idade igual ou superior a 65
anos, pessoas portadoras de deficiência
com autonomia, com idade superior a 35
anos, e pessoas que frequentam as Insti-
tuições Particulares de Solidariedade So-
cial com valência para a terceira idade.

Bênção das Grávidas
No 1.º domingo de agosto temos a Bên-

ção das Grávidas, na missa das 12h00, a ce-
lebrar na na Igreja Matriz de Esposende.

Como sempre, ficam abertas as inscri-
ções até ao dia 26 deste mês.

alimentos saudáveis, com a orientação da sua
palavra e com a proteção da sua presença.

É o modelo para quem foi escolhido e de-
signado para estar diante do seu povo com a
missão de conduzir o povo pelos caminhos de
deserto e por estradas inseguras.

Juntamente com a nutrição, a orientação
pela Palavra e a proteção, o Bom Pastor com-
padece-se do seu rebanho. Como Jeremias,
Jesus vê o povo como um rebanho sem pas-
tor, porque aqueles que foram designados para
serem pastores isolaram-se nos seus templos,
interessados apenas nos seus lucros. Aban-
donaram o rebanho para se dedicarem unica-
mente ao seu próprio bem-estar. São os mer-
cenários, como diz Jesus noutra passagem (Jo
10, 12-13), que não se importam com o reba-
nho e nem compreendem a sua missão e a
sua responsabilidade diante do rebanho. Po-
dem até ter a palavra certa, mas esta não pro-
duz efeito por não vir de um coração com-
passivo. A compaixão é que faz a diferença
na condução do povo, pois é a compaixão pelo
povo que determina o interesse pelo bem-es-
tar existencial do povo.

Depois de voltarem da missão evangeliza-
dora, os mesmos Apóstolos têm mais uma li-
ção de como o povo deve ser tratado: com
compaixão e com total dedicação.

A conclusão é bem acolhida com o texto
de Paulo, proclamando a paz e a unidade em
Jesus Cristo (2.ª leitura). Em Jesus não existe
divisão, de onde que todos podem caminhar
na mesma estrada, porque é um caminho de
paz e de unidade.

A divisão entre cristãos é um escândalo
porque não testemunha a unidade do rebanho
conduzido por um único Bom Pastor. É o lado
frágil da grande Igreja de Cristo, aquela que
congrega todos os cristãos que ainda não vi-
vem na paz que somente a unidade fraterna
poderá oferecer à Igreja e ao mundo.


