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Domingo, 31 de Julho

10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria da Silva Duarte e família

19h00 — Júlio Nunes

Segunda, 01 de Agosto — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 02 de Agosto — 19h00

— Maria Teresa Lima de Barros (1.º Aniv.º)

— P. Anjónio Joaquim Areias da Costa

— Manuel Fernandes Gomes

Quarta, 03 de Agosto  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 04 de Agosto — 19h00

— Maria da Silva Duarte

— Floriana André Eiras Cerqueira (1.º Aniv.º)

— Maria Teresa Barros Lima Costa

Sexta, 05 de Agosto  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 06 de Agosto — 19h00
— Fernando Rocha

Domingo, 07 de Agosto

10h00 — Nossa Senhora da Saúde (na Ca-

pela de Nossa Sr.ª da Saúde, com a Bên-
ção das Grávidas)

12h00 — Maria da Silva Duarte e família

19h00 — Manuel Lopes da Silva Miranda

Sábado,  06 de Agosto
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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O sentido da Eucaristia
também se encontra

numa vida partilhada, doada...

(In)formação
Semanal 583

31 de Julho A 7 de Agosto de 2011Domingo, 07 de Agosto

Domingo, 07 de Agosto

Sábado, 06 de Agosto
— Em tempo de Férias

aceitam-se voluntários
que possam oferecer-se.

Sábado, 06 de Agosto

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Leandra Rodrigues

— Em tempo de Férias
aceitam-se voluntários.

— Em tempo de Férias
aceitam-se voluntários
que possam oferecer-se.

— Maria da Conceição Esteves
— Pedro Esteves

— Pedro Rosa
—

— Em tempo de Férias
aceitam-se voluntários
que possam oferecer-se.

Serviço de Acólitos

— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
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Grupo
Santa Maria
dos Anjos



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
XVIII Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Is 55, 1-3;
Salmo – Sal 144, 8-9. 15-16. 17-18;
2.ª Leit. – Rom 8, 35. 37-39;
Evangelho – Mt 14, 13-21.

A mudança de capítulo na leitura contí-
nua de Mateus coincide no tempo com uma
mudança na vida de muitas pessoas, ou seja,
o início das férias. Este tempo nota-se nas
nossas comunidades com a maior mobilida-
de das pessoas.

Depois de reflectirmos o capítulo das pa-
rábolas, segue-se um outro capítulo de Ma-
teus que nos narra a actividade de Jesus, mar-
cada pela falta de meios. Jesus tem um mo-
mento de solidão, provavelmente para rezar
("Jesus retirou-se para um local deserto e
afastado"). Mas, vendo que as multidões O
seguiram, Jesus entrega-se numa acção de
grande qualidade. Ele entrega-se àquela gen-
te, "curando os doentes". No evangelho des-
te domingo, Jesus e os discípulos não parti-
lhavam da mesma vontade: enquanto uns op-
tavam por despedir a multidão, Jesus diz:
"dai-lhes vós de comer".

Depois do discurso, das parábolas, passa-
mos à acção de Jesus. A primeira leitura pre-
para-nos, com uma bela passagem do profeta
Isaías, para o evangelho: uma manifestação
do amor gratuito de Deus que proclama: "To-
dos vós que tendes sede, vinde à nascente das
águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde,
comprai e comei". Além disto, alerta para as
despesas "naquilo que não alimenta". Este
amor misericordioso de Deus será cantado no
salmo responsorial. Na 2.ª leitura, seguindo a

Carta aos Romanos, S. Paulo fala-nos na for-
ça do amor de Deus, do qual nada nem nin-
guém nos poderá separar.

Há um aspecto que não pode ser esqueci-
do: S. Mateus termina o capítulo das parábo-
las dizendo que Jesus foi à sua aldeia e não
foi bem recebido e aí não fez muitos milagres
por causa da falta de fé daquela gente; mas,
rejeitado por uns, é procurado por outros, es-
pecialmente por aqueles que também são re-
jeitados, ou seja, "os doentes", que aparecem
entre a multidão.

Aplicando o Evangelho à nossa situação,
notemos: Em primeiro lugar, todos nós que
nos reunimos em assembleia para a missa, "se-
guimos" Jesus, procurando-O. Em segundo
lugar, a certeza da opção de Jesus pelos do-
entes, pelos oprimidos, ou seja, por todos
aqueles que, como Ele, são rejeitados. Em ter-
ceiro lugar, sobre a multiplicação dos pães,
não esqueçamos que Jesus pede uma colabo-
ração activa para alimentar aquela multidão:
quem dá e quem distribui. Esta é uma boa re-
ferência para rever a acção social e política
dos cristãos, tendo em conta a observação da
realidade para, de seguida, passar à prática.
Nesta missão, não podemos esquecer Aquele
que nos chama e que converte o fruto do tra-
balho humano em dom de Deus. Em quarto
lugar, é a semelhança que existe entre a mul-
tiplicação dos pães e a Última Ceia. Os ges-
tos de Jesus são muito parecidos. Na Euca-
ristia, celebramos o memorial da morte (re-
jeição) e da ressurreição de Jesus, da sua en-
trega por todos nós. Partilhar o pão com os
pobres, dar-se na acção social e política… têm
todo o seu sentido na Eucaristia; como tam-
bém o sentido da Eucaristia se encontra numa
vida partilhada, multiplicada, doada.

Bênção das Grávidas
Como já é habitual, no próximo Domin-

go iniciamos a preparação religiosa da fes-
ta de Nossa Senhora da Saúde, com a Bên-
ção das Grávidas.

Pedia para se inscreverem até sexta-fei-
ra, para podermos preparar o lugar reser-
vado às pré-mamãs.

Contrariamente ao que vem no Progra-
ma, não será na Missa das 12h00, mas sim
na das 10h00, que será celebrada na Capela
de Nossa Senhora da Saúde, dando assim
início à «Novena».

Matrículas da Catequese
Porque o tempo foi pouco, continuam

abertas até sábado as matrículas das crian-
ças que entram pela 1.ª vez na Catequese.

Esta matrícula pode ser feita no Cartó-
rio Paroquial ou via Internet, acedendo ao
blog informativo da paróquia através do link
http://paroquiadesposende.wordpress.com

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  continua a funci-

onar no seu horário de Verão:

Terça .................................  18h30 – 19h00
Quinta ...............................  18h30 – 19h00
Sábado ..............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.


