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Domingo, 5 de agosto
10h00 — Paroquianos/Missa do Senhor

12h00 — Pelas Mulheres Grávidas
19h00 — Maria Amélia Ferreira Rodrigues

de Areia e família

Segunda, 6 de agosto — às 21h00
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes

Terça, 7 de agosto  — 19h00
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
— Manuel Lopes da Silva Miranda
— Maria Auxília Cardoso da Silva e Martinho

Neves Ribeiro
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes

Quarta, 8 de agosto — às 21h00
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
— Carlos Manuel Lopes Ferreira

Quinta, 9 de agosto  — 19h00
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
— Rosendo dos Santos Portela e Camilo

Pereira da Silva
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes

Sexta, 10 de agosto — às 21h00
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes

Sábado, 11 de agosto  — 19h00
— Rosália Vilas Boas, marido e filhos

Domingo, 12 de agosto
10h00 — Paroquianos

12h00 — M.ª Amélia Ferreira Rodrigues Areia

19h00 — Maria Cristina Pinto Loureiro

Sábado, 11 de agosto

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Milagre da Eucaristia:
Cristo faz censusras...,

mas continua a acolher...

5 a 12 de agosto de 2012
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Domingo, 12 de agosto

Domingo, 12 de agosto

Sábado, 11 de agosto

Sábado, 11 de agosto

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Durante este mês
aceitam-se Voluntários

—  Durante este mês
aceitam-se Voluntários
antes da Missa

—
—

Serviço de Acólitos

— Ana Pereira
— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa

10h00

12h00

19h00

— Durante este mês
aceitam-se Voluntários
antes da Missa

— Durante este mês
aceitam-se Voluntários
antes da Missa

— Ricardo Silva
— José Gonçalo Almeida
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Grupo
Nossa Senhora

das Dores



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos 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.

No Domingo passado, deixamos o Senhor
Jesus a orar a sós no monte, após ter multipli-
cado os pães e despedido a multidão. Ao che-
gar do outro lado, lá esta o povo à sua espe-
ra... Sigamos, as palavras do Senhor nesta
passagem, pois elas falam-nos de vida!

 Primeiro, Cristo censura duramente o
povo: procuram-no – como tantos hoje em
dia – não porque viram o sinal que Ele reali-
zou! Mas, que sinal? Fez o povo sentar-se na
relva, como o Pastor do Salmo 22 faz a ove-
lha descansar em verdes pastagens; prepara
uma mesa para o fiel, multiplicando-lhe os
pães, como Moisés no deserto... Ante tudo
isto, o povo ainda pensou em Jesus como sen-
do o Profeta que Moisés prometera (cf. Dt);
mas, infelizmente, não passou disso. Daí a
repreensão do Senhor: procuravam-n'O sim-
plesmente porque comeram pão – como tan-
tos hoje O procuram para ganhar benefícios
– e, assim, são enganados pelos charlatões
de plantão!

Notemos como os judeus não conseguem
compreender que o que Jesus quer deles é a
fé na sua pessoa e na sua missão! Vede como
eles pensam que podem agradar ao Senhor
simplesmente com um fazer exterior, sem
compromisso de amor que brota do coração:
"Que devemos fazer para realizar as obras
de Deus?" Fazer! De nós, Jesus quer muito
mais do que um simples fazer! Eis a resposta

Novena da S.ra da Saúde
Como já é habitual, durante esta pri-

meira semana completa do mês de agos-
to teremos a Novena Preparatória das
festas em honra da Nossa Senhora da
Saúde.

Assim, termos todos os dias a Euca-
ristia na Capela de Nossa Senhora da
Saúde, antecedida pela reza do Terço,
que este ano será orientado pelo jovens
do JCE, com início às 20h30. Após o ter-
ço teremos a Eucaristia.

Temporada de Casamentos
Mais uma vez chamava a atenção para

a pontualidade dos noivos nos casamen-
tos. Podem ler o que escrevi na semana
passada onde afirmo que não haverá to-
lerância para os atrasos. Se alguém tiver
que chegar atrasado (infelizmente!...) é o
pároco, devido aos horários que esco-
lhem. Não estranhem, por isso, se devi-
do a algum atraso o pároco tiver que sair.
Nesse caso a celebração será, depois,
quando o pároco estiver livre.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana, tendo em conta as festas

de S. Lourenço em Vila Chã, o Cartório Pa-
roquial só funciona no seguinte horário:
Terça ...............................  18h30 – 19h00
Quinta .............................  18h30 – 19h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

de Jesus: "A obra de Deus é que acrediteis
n'Aquele que Ele enviou!"

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! Aí, o nosso Salvador faz
três revelações surpreendentes e consolado-
ras! Ei-las:

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!"


