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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

Segunda, 20 de agosto — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 21 de agosto  — 19h00
— Maria da Silva Duarte e família
— Manuel da Silva do Rosário
— José Inácio Miranda Ferreira, pai e sogros
— Maria José Viana da Silva Pinto

Quarta, 22 de agosto — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 23 de agosto  — 19h00
— Maria Martins da Silva (1.º Aniv.º)
— Belmira Alves da Silva e família
— M.ª Teresa Barros Lima Costa e família
— Maria das Dores Martins Palmeira e Ma-

nuel Jesus Martins Laranjeira

Sexta, 24 de agosto — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 25 de agosto  — 19h00
— Manuel Moreira de Sá

Domingo, 26 de agosto
10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria Amélia Ferreira Rodrigues
de Areia

19h00 — Maria Idalina Abreu Neto Fernan-
des (30.º Dia)

     — Maria Teresa Gomes Vieira e marido

Sábado, 25 de agosto

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

A Eucaristia que celebramos
é o cumprimento da promessa

que Jesus nos fez...

19 a 26 de agosto de 2012
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Domingo, 26 de agosto

Domingo, 26 de agosto

Sábado, 25 de agosto

Sábado, 25 de agosto

10h00

12h00

19h00

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Ana Rita Sá da Silva

— Durante este mês
aceitam-se Voluntários

—  Durante este mês
aceitam-se Voluntários
antes da Missa

—
—

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Francisco de Castro e Costa
— Ana Rita N.L. Velasco de Sousa

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
20.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – 1 Prov 9, 1-6;
Salmo – Sal 33, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15;
2.ª Leit. – Ef 5, 15-20;
Evangelho – Jo 6, 51-58.

A primeira leitura dos Domingos do Tem-
po Comum preparam-nos para acolher e com-
preender o Evangelho. Nos domingos em que
reflectimos o excerto (discurso) do evange-
lho de S. João sobre o Pão da Vida fomos
escutando na primeira leitura as ofertas de
comida de Eliseu, de Moisés e de Elias. Hoje
escutamos uma promessa do livro dos Pro-
vérbios: “Vinde comer do meu pão e beber
do meu vinho que vos preparei”, porque
“a sabedoria abateu os seus animais, pre-
parou o vinho e pôs a mesa”. Sabemos que
isto se concretizou em Jesus Cristo, a Sabe-
doria personificada, que, com e sob as espé-
cies do pão e do vinho, nos quis preparar a
refeição do Seu Corpo e do Seu Sangue. Ele
é a concretização de todas as promessas an-
tigas e é a resposta de Deus a todas as per-
guntas e anseios da humanidade. No discur-
so do Pão da Vida, escutámos no domingo
passado o que se referia a Jesus Cristo, como
Aquele em que devemos acreditar para ter a
vida. Hoje, ouvimos os versículos do mesmo
discurso que se referem explicitamente à Eu-
caristia. Já não se fala de “acreditar” ou de
“ver” Cristo, mas de “comer” e de “beber”
a sua Carne e o seu Sangue.

As duas partes do discurso estão relacio-
nadas entre si. S. João escreve estes discur-
sos com uma técnica própria: intercala as
perguntas dos ouvintes, dando oportunidade
a Jesus para “avançar” na sua revelação.
Assim, quando perguntavam “Como pode di-

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 até ao dia 15 de Setembro, sendo o
preço da viagem de 10,00 • por pessoa.

Passeio dos idosos
À semelhança de anos anteriores, a Câma-

ra Municipal de Esposende irá realizar um
passeio a Fátima dirigido aos idosos com
idade igual ou superior a 65 anos e com
autonomia física, uma vez que se trata de
uma longa viagem.

O passeio será no dia 21 de Setembro de
2012. As pessoas interessadas e que reúnam
as condições já conhecidas de passeios ante-
riores, deverão efectuar a sua inscrição na
secretaria da Junta de Freguesia até dia 30
de Agosto.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  continua a fun-

cionar no seu horário de Verão:
Terça ...............................  18h30 – 19h00
Quinta .............................  18h30 – 19h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

zer que desceu do Céu?”, revelavam a difi-
culdade em acreditar em Jesus como o Envi-
ado de Deus. Hoje, a pergunta é a seguinte:
“Como pode Ele dar-nos a sua carne a
comer?”. Aqui, a dificuldade é já “eucarís-
tica”. As duas dimensões são fundamentais.
A fé prepara-nos para o sacramento. Acre-
ditamos, por isso comemos. Não podemos
“comer” com proveito espiritual, se não esti-
vermos preparados pela fé. E não podemos
“acreditar” se o nosso acolhimento a Cristo
não chega à sacramentalidade do “comer”.
É esta precisamente a dinâmica da nossa ce-
lebração: em primeiro lugar escutamos e aco-
lhemos a Palavra e depois passamos ao sa-
cramento. “Comemos” Cristo-Palavra, pre-
parando-nos para “comer” Cristo-Pão e Vi-
nho.

Como são magníficos os efeitos desse
“comer” Cristo! Se o Evangelho não fizes-
se referência a eles, nunca passariam pela
nossa cabeça! Jesus diz que a sua Carne e o
seu Sangue são verdadeira comida e bebida,
o alimento que Ele pensou para o nosso ca-
minho, assegurando àqueles que d’Ele se ali-
mentam uma íntima relação interpessoal:
“Quem come a minha carne e bebe o meu
sangue permanece em Mim e Eu nele”.
Mas, o ponto máximo (o cume) desta admi-
rável relação de comunhão é o que Jesus, de
seguida, afirma: “Assim como o Pai, que
vive, Me enviou e Eu vivo pelo Pai, tam-
bém aquele que Me come viverá por Mim”.
Jesus compara a união daqueles que “O co-
mem” com a Sua relação filial com o Pai.
São afirmações misteriosas e cheias de for-
ça. Não são da autoria dos homens. A pala-
vra de Jesus continua ainda hoje firme. A
Eucaristia que celebramos é o cumprimento
da sua promessa. Ele quis ser o nosso ali-
mento e dar-nos a vida.


