
— Da responsabilidade
do 4.º Ano da Catequese

Serviço Litúrgico
Domingo, 02 de agosto — 11h00
— Paroquianos (em S. Lourenço)
Segunda, 03 de agosto — 19h00
— S. Lourenço e S. Bento
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Augusto Rafael, Cecília e Carlos
— Carlos Manuel Cruz da Silva e família
— Fernando Ferreira dos Santos
— Gracinda Antónia Barbosa, filha e genro
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Laurinda Antónia Pires
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Vicente, esposa e filho
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Maria Dias Couto, marido e filha
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
Quarta, 05 de agosto — 19h00
— S. Lourenço
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almerinda Sá Ramos, marido e família
— Ana Gonçalves Ferreira e família
— Anselmo Boaventura, esposa, filha e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Joaquim Pires Afonso, esposa e família
— Joaquina da Silva Vale e sogros
— Manuel Albino Almeida Linhares, pais e avós
— Manuel Marques da Silva e pai
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Antónia Pires
— Maria Barbosa e marido
— Maria Carmo Martins da Torre, marido e filha
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
Sábado, 08 de agosto — 17h30

Não há Missa
Domingo, 09 de agosto — 11h00
— Paroquianos (Festa de S. Lourenço)

554

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

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
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 Deus está empenhado
em oferecer ao seu Povo

o alimento que dá a vida eterna!...
• • •    • • •    • • •    • • •     • • •    • • •

2 a 9 de agosto de 2015

— Maria Helena Jorge Boaventura
— Manuel dos Santos Boaventura

Domingo, 09 de agosto – 11h00
Leitores:

    — Adolescentes do 10.º Ano
Acólitos:

    — Da responsabilidade
dos Adolescentes do 9.º Ano

— Maria Helena Jorge Boaventura
— Manuel dos Santos Boaventura

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
 Sentido das Festas Religiosas

Cada paróquia, nas suas várias instâncias
de participação e corresponsabilidade, dever-
-se-á sentir na necessidade de reflectir, com
sentido crítico e em esforço pedagógico, sobre
as festas religiosas que promove, o que have-
rá nelas de menos bom ou abusivo, porque é
que isso acontece e como proceder para que
se conformem com o verdadeiro sentido cris-
tão, a solidariedade social, a diversão sadia e
a promoção cultural da comunidade.

Se as festas são religiosas, é evidente que
devem ser promovidas por pessoas que tenham
a vivência da fé, o sentido de Igreja, a estima
do povo e a disposição de cumprirem as nor-
mas sobre as festas religiosas. Porque nem
sempre assim acontece, muitas festas – mercê
de Comissões bem intencionadas, por certo,
mas pouco esclarecidas na sua fé e nada fir-
mes nos valores a defender – foram envolvi-
das por este processo de transformação e afas-
tadas dos seus verdadeiros objectivos. Tais des-
vios, umas vezes têm gerado tensão entre co-
missões de festas e estruturas paroquiais; ou-
tras vezes são causadores de divisões na co-
munidade, de guerrilhas permanentes e até
de escândalos que a ninguém deixam ficar
bem e logo são explorados por quem gosta de
tirar partido da fraqueza alheia.



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.

A liturgia do 18.º Domingo do Tempo Co-
mum repete, no essencial, a mensagem das
leituras do passado domingo, quando deixa-
mos Jesus a orar a sós no monte, após ter
multiplicado os pães e despedido a multidão.
Assegura-nos ainda que Deus está empenha-
do em oferecer ao seu Povo o alimento que
dá a vida eterna e definitiva.

A primeira leitura dá-nos conta da preo-
cupação de Deus em oferecer ao seu Povo,
com solicitude e amor, o alimento que dá vida.
A acção de Deus não vai, apenas, no sentido
de satisfazer a fome física do seu Povo; mas
pretende também (e principalmente) ajudar o
Povo a crescer, a amadurecer, a superar men-
talidades estreitas e egoístas, a sair do seu
fechamento e a tomar consciência de outros
valores.

A segunda leitura diz-nos que a adesão a
Jesus implica o deixar de ser homem velho e o
passar a ser homem novo. Aquele que aceita
Jesus como o “pão” que dá vida e adere a Ele,
passa a ser uma outra pessoa. O encontro com
Cristo deve significar, para qualquer homem,
uma mudança radical, um jeito completamente
diferente de se situar face a Deus, face aos
irmãos, face a si próprio e face ao mundo.

No Evangelho, Jesus apresenta-Se como
o “pão” da vida que desceu do céu para dar
vida ao mundo. Aos que O seguem, Jesus pede
que aceitem esse “pão” – isto é, que escutem
as palavras que Ele diz, que as acolham no

Novena de S. Lourenço
De acordo com o Programa das festas

em honra de S. Lourenço, acontecerá to-
dos os dias a Novena preparatória com o
Terço e a Celebração da Palavra e distri-
buição da Eucaristia, às 19h00.

Da Junta de Freguesia
Já se encontra em pagamento a Licença

de Canídeos. Os detentores de canídeos devem
fazer-se acompanhar do boletim sanitário do
cão, respectivo recibo de pagamento da vaci-
na anti-rábica e Cartão de Cidadão.

 Informa-se que, de 1 de Setembro a 15 de
Setembro, por motivos de férias, não se tira-
rão Licenças.

Manuais escolares do 1.º Ciclo
No âmbito das políticas de apoio à Edu-

cação e às famílias, a Câmara Municipal
de Esposende continuará no próximo ano
letivo a garantir a gratuitidade dos manu-
ais escolares obrigatórios a todos os alu-
nos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, inde-
pendentemente do escalonamento para
efeitos de Abono de Família.

Neste sentido, informa-se que:
1. Cada aluno terá direito a um cheque-

livro.
2. Os cheques-livro serão remetidos du-

rante o mês de agosto para a morada
de residência de cada aluno, em caso
de autorização de cedência desta infor-
mação pelo encarregado de educação.
Os restantes cheque-livro deverão ser
levantados na Câmara Municipal a par-
tir da terceira semana de agosto.

seu coração, que aceitem os seus valores, que
adiram à sua proposta.

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! É então que Jesus faz três
revelações surpreendentes e consoladoras:

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!”




