
Serviço Litúrgico
Domingo, 26 de julho — 08h45
— Paroquianos
Segunda, 27 de julho — 19h00
— Carlos Manuel Cruz Silva, sogros e família
— Albino Sampaio da Silva e família
— António da Conceição Couto e família
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Augusto Rafael e Costa
— Helena de Lemos Neiva, marido e família
— Juca Araújo Vieira e família
— Manuel Pires Afonso, pais e sogros
— Maria Alice Afonso e família
— M.ª António Pires, Laurinda, Cândido e filho
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós

Martinho Brás Pires, pais e avós
— Olívia Barbosa e família
— Laurinda Pereira Couto
— Albino Silva Baltazar
— Manuel da Silva Sá
Quarta, 29 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
— Carlos Manuel Cruz da Silva e Cecília Couto
— Lúcia Cecília Pires Couto
— Manuel Pires Afonso, pais e sogros
— Maria Arlinda Pires e neto Jorge
— Maria do Carmo Martins Torre, marido e filha
— Maria Penteado e irmão António
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— Rosa Lopes Neto e avós
— Manuel Ferreira Clemente
— Maria Emília Barbosa de Almeida Linhares
— Laurinda Pereira Couto
Sexta, 31 de julho — 21h00

Início da Novena de S. Lourenço com
Procissão de Velas da Capela para a Igreja

Sábado, 01 de agosto — 17h30
— S. Lourenço
Domingo, 02 de agosto — 11h00
— Paroquianos (em S. Lourenço)

553

Intenções das Missas
Sábado, 01 de agosto – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 1.º e 6.º Ano da Catequese
Domingo, 2 de agosto – 11h00

Leitores:

    — Adolescentes do 7.º Ano
Acólitos:

    — Da responsabilidade
dos Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade
do 4.º Ano da Catequese
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Jesus sabe estar atento
à fadiga dos seus companheiros...

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

26 de julho a 2 de agosto de 2015

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

— Maria de Sá
— Maria Celeste Sá Miranda

 Sentido das Festas Religiosas
A festa «religiosa», em vários lugares, pro-

priamente já não se faz em honra do Santo.
O Santo é um mero pretexto. Por vezes, as
Comissões servem-se do Santo, do seu Nome,
da sua Capela e da sua Imagem para sensibi-
lizarem o povo na busca de donativos, para
fazerem a sua própria festa, tantas vezes para
satisfazer vaidades ou afirmações de poder
pessoais ou de grupo.

 Nestas circunstâncias, muitas das festas
já não são espaço de enriquecimento cultural
e espiritual. Se ainda mantêm uma compo-
nente cultural e recreativa, esta reveste-se, por
vezes, de um carácter demasiado pagão. Não
raro, em vez de lugar de encontro alegre e fe-
liz, tornam-se causa de conflitos que ferem e
deixam marcas negativas difíceis de sanar.

Este contexto de mudança que nos envol-
ve e influência, reclama uma solicitude pas-
toral com sentido de discernimento lúcido e
sereno, com agilidade mental e criatividade
capaz de nos colocar, com dignidade e eficá-
cia, no cumprimento da nossa missão evan-
gelizadora e nos caminhos da história.



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.

Partir. Eis um daqueles verbos quase má-
gicos, mergulhado entre as ondas deste Verão.
Partir para o descanso, para o repouso, para a
família, partir para férias. O direito é legítimo,
justo e necessário. Mas... é ver Jesus que esta-
va a partir para o descanso. Parecia querer ir
de férias. Havia uns dias que procurava um lu-
gar isolado. Mas quê?!... Uma multidão famin-
ta, faminta de tudo, de um sentido para cami-
nhar e de um pão para comer, altera o seu pro-
jecto de férias. E, mesmo sabendo bem o que
ia fazer, Jesus chama os discípulos à resolução
do problema.

A vida só consegue ser vivida na partilha,
fruto da misericórdia, jamais no egoísmo. Por
isso, os ricos, que na Bíblia equivale aos egoís-
tas, nunca vivem bem, pois continuamente são
incomodados pela mão dos pobres estendidas
para eles. Por isso cabe muito bem a orientação
de Eliseu ao homem rico, vindo de Baal-Salisa,
para que repartisse com os pobres aqueles 100
pães que trazia para oferecer a Deus (1.ª leitu-
ra). Deus não se alimenta com os nossos pães,
mas é glorificado quando repartimos os nossos
pães com os mais pobres.

Deus jamais pensa de modo egoísta, ao con-
trário, sempre pensa e age de modo misericor-
dioso, como aquele que partilha e reparte o pão,
abrindo prodigamente a sua mão . Por isso, a
partilha do pão entre nós, nada mais é que uma
imitação divina da partilha da vida, para que a
vida possa ser vivida plenamente por todos.

Nas situações difíceis, o homem pode e deve
esperar o milagre de Deus. Pode e deve esperar
tudo de Deus. Mas pode e deve dar tudo de si.
Não vale dizer, como Filipe, que o dinheiro não

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.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial continua a funci-

onar com o seu horário normal:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem contactar pelo
TLM 962 601 317.

Serviço de Confissões
A Igreja Matriz de Esposende continua

a oferecer um Serviço de Confissões se-
manal com o seguinte horário:
Sexta ...............................  09h00 – 09h30
Sábado ............................  09h00 – 09h30

chega nem para uma amostra e assim arrumar
o assunto sem o resolver; a multiplicação, se é
dom de Deus, nem por isso dispensa a divisão,
a partilha, por parte do Homem. Por isso, há
que confiar no milagre, como André, que lem-
bra o quase nada que vê. Mas há também que
dar tudo o que se tem, como aquele rapazito.
Só assim Jesus multiplica. O milagre de Deus
começa no coração do Homem: num coração
aberto para dar do seu nada, necessitado de tudo
para receber de Deus.

Concluímos nossa reflexão com o texto
paulino da unidade: um só corpo, um só Se-
nhor, uma só fé, um só batismo (2.ª leitura).
Momento igualmente propício para introduzir
um elemento importante em nossa reflexão em
relação ao “Dia dos Avós”, celebrado neste
Domingo: “nossos pais nos contaram”, nossos
avós nos contam como, “no seu tempo”, eles
precisavam de se unir para formar uma só fa-
mília e, juntos vencer as dificuldades.

Viviam na unidade para poder sobreviver e
a partilha era o modo natural de sobrevivência;
um ajudando o outro. Todos formamos um só
corpo, por isso, quando não nos alimentamos
uns aos outros pela partilha, todos sofremos.
Paulo exorta a viver de acordo com “a voca-
ção que recebestes”.

À luz da Palavra deste Domingo, trata-se da
vocação de partilhar o pão, para que o povo
seja nutrido e viva. Isso deverá ser feito com
humildade, mansidão, paciência e amor (2.ª lei-
tura).

Depois do milagre, Jesus então partiu. An-
tes de partir... para um tempo de repouso, de
descanso, partiu o pão e deu-o, partiu corações
e partiu em pedaços o pedaço de vida que há
em cada um...

Vamos lá de férias, partir para o descanso,
mas só descansados, depois de partir o pão com
os outros. Férias são tempo de partir... e de re-
partir. É esta a maneira de viver a que fomos
chamados. Boas Férias.




