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Domingo, 12 de agosto
10h00 — Paroquianos

12h00 — M.ª Amélia Ferreira Rodrigues Areia

19h00 — Maria Cristina Pinto Loureiro

Segunda, 13 de agosto — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 14 de agosto  — 19h00
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
— António Sacramento Ferreira e Francisco

de Barros Loureiro
— Maria Carlinda da Silva Vilas Boas
— Maria Carolina Fernandes da Silva
— Manuel Francisco Martins Rei e esposa

Quarta, 15 de agosto
10h00 – S.ª da Saúde (Missa da Festa)

12h00 – M.ª Amélia Ferreira Rodrigues  Areia

19h00 — Maria Idalina Abreu Neto Fernandes

Quinta, 16 de agosto  — 19h00
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes
— José Luís Gonçalves

Sexta, 17 de agosto — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 18 de agosto  — 19h00
— Maria Amélia da Quinta Dias Silva e

marido

Domingo, 19 de agosto
Dia da Cidade e do Munícipe

10h00 — Todos os Munícipes

12h00 — Carlos Manuel Lopes Ferreira

19h00 — Maria de Lurdes Novo Vareiro
Machado

Sábado, 18 de agosto

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Quando nos aproximamos
para receber a Eucaristia,

é o Senhor da Vida que recebemos...

12 a 19 de agosto de 2012
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Domingo, 19 de agosto

Domingo, 19 de agosto

Sábado, 18 de agosto

Sábado, 18 de agosto

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Inês Zão
— Leandra Rodrigues

— Durante este mês
aceitam-se Voluntários

—  Durante este mês
aceitam-se Voluntários
antes da Missa

—
—

Serviço de Acólitos

— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz

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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OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
19.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – 1 Reis 19, 4-8;
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Ef 4, 30 - 5, 2;
Evangelho – Jo 6, 41-51.

O Profeta Elias estava a viver uma situa-
ção dramática na sua vida e, por isso, cla-
mou: "Já basta, Senhor!". A sua missão pro-
fética obrigava-o a fugir da fúria dos reis e a
desejar a morte para si próprio. "Sentou-se
debaixo de um junípero, desejando a morte".
Por duas vezes um Anjo lhe dá alimento, o
mesmo que outrora lhe traziam os corvos, o
mesmo que lhe foi dado pela viúva de Sarep-
ta: pão e água. Elias comeu para chegar ao
destino da sua caminhada: o Horeb, o monte
de Deus. Ali, como Moisés, encontrar-se-á
diante do Deus da Aliança, em cujo nome
profetiza. "O seu Corpo (de Cristo), por nós
imolado, é alimento que nos fortalece; e o
seu Sangue, por nós derramado, é bebida
que nos purifica" (Missal Romano). Este é o
verdadeiro alimento que permite ao povo pro-
fético – a Igreja – caminhar por um mundo
que resiste em conhecer e aceitar a mensa-
gem do Evangelho. Os cristãos nunca pode-
rão dizer: "Já basta, Senhor!". No salmo 22
cantamos: "Para mim preparais a mesa, à
vista dos meus adversários". É a mesa da
Eucaristia, na qual celebramos o triunfo da
morte do Senhor, a nova e eterna aliança.

Os judeus não aceitam que Jesus "des-
ceu do Céu", o que gera uma explicação de
Jesus: em primeiro lugar, insistindo na neces-
sidade da fé; e depois, explicando as conse-
quências da comunhão de vida com Ele: a

Concerto com MalbaMalbaMalbaMalbaMalba
Na próxima sexta-feira, dia 17 de agosto,

às 21h30, e ainda integrado nas Festas da
Cidade em Honra de Nossa Senhora da Saú-
de e da Soledade, teremos, no Centro Paro-
quial de Esposende, um Concerto Musical
com a cantora brasileira Malba.

Visita a Feira à moda antiga, no Largo
Rodrigues Sampaio e participa no concerto
no Centro Paroquial. A entrada é livre.

Aparece e traz alguém contigo.
Vais gostar!...

Peregrinação Arciprestal
a Fátima (13 de Outubro)
O Arciprestado de Esposende está a

organizar uma  Peregrinação a Fátima para,
assim, dar início oficial ao Ano da Fé,
promulgado pelo Papa, e que vai de Outubro
de 2012 a Outubro de 2013. Assim, o nosso
Arciprestado vai integrar a Peregrinação
Internacional de Outubro a Fátima.

As inscrições podem ser feitas junto dos
párocos, sendo o preço da viagem a Fátima
de de 10,00 • por pessoa.

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

da Senhora da Saúde, o Cartório Paroqui-
al só funciona no seguinte horário:
Terça ...............................  18h30 – 19h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

ressurreição, a vida eterna. Trata-se, portan-
to, de algo mais importante que o maná: "os
vossos pais comeram o maná no deserto,
mas morreram". Jesus é o alimento de vida
eterna, é o pão vivo, é o pão que dá vida.
Estas palavras de Jesus têm toda a sua força
na experiência actual da Igreja. Quando nos
aproximamos para receber Cristo na Euca-
ristia, é o Senhor da Vida que recebemos,
aquele que venceu o pecado e a morte. Vem
dar-nos a sua vida, o seu Espírito, como a
cepa alimenta os seus ramos. Há, aqui, que
destacar um momento especialmente signifi-
cativo desta perspectiva: é a comunhão do
Viático. Quando a vida terrena acaba visivel-
mente, Jesus Cristo, o pão vivo descido do
céu, é recebido por cada um de nós como
prenda da ressurreição.

Hoje e nos próximos dois domingos, o sal-
mo responsorial será o salmo 33, com o re-
frão clássico desde a antiguidade cristã: "Sa-
boreai e vede como o Senhor é bom!". Os
versículos que são utilizados neste domingo
evocam duas figuras orantes: Maria, a mãe
de Jesus, e Elias, confortado pelo Anjo do
Senhor. Algumas das frases do "Magnificat"
parecem extraídas deste salmo. Isto ajuda a
Igreja a contemplar e a imitar Maria como
"mulher eucarística" (ver João Paulo II, Ec-
clesia de Eucharistia). A referência ao anjo
do Senhor e à sua protecção aos pobres e
aos humildes, recorda-nos a primeira leitura.
Mas não foi somente Elias que recebeu for-
ça com o alimento dado pelo Anjo. Para os
cristãos, a Eucaristia é sempre o maior auxí-
lio e o maior alimento: recordemos o teste-
munho dos mártires e de todos os que foram
perseguidos.


