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Domingo, 3 de agosto
10h00 — Paroquianos
12h00 — Bênção das Grávidas da Capela

de Nossa Senhora da Saúde
19h00 — Albino Novais da Venda

De segunda a Sexta
Missa na Capela da Senhora da Saúde

Segunda, 4 de agosto – 21h00
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
— Maria da Silva Duarte e família
Terça, 5 de agosto – 21h00
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
— Maria Teresa Gomes Vieira
— Maria Teresa Barros Lima Costa
Quarta, 6 de agosto – 21h00
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
Quinta, 7 de agosto – 21h00
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
— Manuel Lopes da Silva Miranda
— P. Manuel José Martins Neiva Soares e

P. António Joaquim Areias da Costa
Sexta, 8 de agosto – 21h00
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
Sábado, 9 de agosto – 19h00
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
— Manuel Miranda Figueiredo e Maria de

Fátima Ramalho Figueiredo
Domingo, 10 de agosto
10h00 — Paroquianos
12h00 — Intenção Particular
19h00 — Rosália Alves Vilas Boas, marido

e filhos

Sábado, 10 de agosto

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Mais do que de pão,
é de amor, de ternura e compaixão

que o Senhor nos alimenta!...

3 a 10 de agosto de 2014
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Domingo, 10 de agosto

Domingo, 10 de agosto

Sábado, 9 de agosto – 19h00

Sábado, 9 de agosto – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Susana Maria Alves Dias

Serviço de Acólitos

— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete
— Isabel Monteiro

10h00

12h00

19h00

— Até final do Mês de Agosto
aceitam-se
voluntários

— Até final do Mês de Agosto
aceitam-se voluntários

(In)formação
Semanal 742

— Até final do Mês de Agosto
aceitam-se voluntários

— José Gonçalo Almeida
— Ana Rafaela Sá de Barros

— António Jardim
— Catarina Jardim
— Joana Jardim

— Até final do Mês de Agosto
aceitam-se
voluntários
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Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



18.º 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 liturgia do 18.º Domingo do Tempo Co-
mum apresenta o convite que Deus nos faz
para nos sentarmos à mesa que Ele próprio
preparou, e onde nos oferece gratuitamente
o alimento que sacia a nossa fome de vida,
de felicidade, de eternidade.

Na primeira leitura, Deus convida o seu
Povo a deixar a terra da escravidão e a diri-
gir-se ao encontro da terra da liberdade, a
Jerusalém nova da justiça, do amor e da paz.
Aí, Deus saciará definitivamente a fome do
seu Povo e lhe oferecerá a vida em abundân-
cia, a felicidade sem fim.

A segunda leitura é um hino ao amor de
Deus pelos homens. É esse amor, do qual ne-
nhum poder hostil nos pode afastar, que ex-
plica porque é que Deus enviou ao mundo o
seu próprio Filho, a fim de nos convidar para
o banquete da vida eterna.

O Evangelho apresenta-nos Jesus, o novo
Moisés, cuja missão é realizar a libertação do
seu Povo. No contexto de uma refeição, Je-
sus mostra aos seus discípulos que é preciso
acolher o pão que Deus oferece e reparti-lo
com todos os homens.

É dessa forma que os membros da comu-
nidade do Reino fugirão da escravidão do ego-
ísmo e alcançarão a liberdade do amor.

O texto convida-nos a refletir sobre a pre-
ocupação de Deus em oferecer a todos os
homens a vida em abundância. Ele convida

todos os homens para o banquete do Reino:
os que vivem à margem da vida e da história,
os que têm fome de amor e de justiça, os que
vivem no desespero, os que o mundo conde-
na e marginaliza, os que não têm pão na mesa
nem paz no coração.

A nossa responsabilidade de seguidores de
Jesus compromete-nos com a fome do mun-
do. Nenhum cristão pode dizer que não tem
culpa pelo facto de 80 por cento da humani-
dade ser obrigada a viver com 20 por cento
dos recursos disponíveis. Nenhum cristão
pode dizer que é tão pobre que, da sua pobre
não pode partilhar o pão da amizade com os
outros mais pobres.

É preciso criarmos a consciência de que
os bens criados por Deus pertencem a todos
os homens e não a um grupo restrito de privi-
legiados. Todos têm o direito de ter uma par-
te de bens suficientes para si e suas famílias.

Sentar-se à mesa com Jesus e receber o
pão que Ele oferece é comprometer-se com
a dinâmica do Reino e assumir a lógica da
partilha, do amor, do serviço. Celebrar a Eu-
caristia obriga-nos a lutar contra as desigual-
dades, os sistemas de exploração, os esque-
mas de monopolização dos bens, os esbanja-
mentos, a valorização de bens supérfluos.

Jesus é Aquele que nos alimenta em ple-
nitude, é o Messias prometido a Israel e à
humanidade. Como o Bom Pastor, de que fala
o Salmo, ele faz o seu rebanho descansar na
relva mais fresca e prepara-lhe uma mesa.
O Seu alimento não se reduz ao pão. Primei-
ro alimenta-nos porque sente compaixão de
nós, da nossa pobreza e indigência: «Jesus
viu uma grande multidão e, cheio de com-
paixão, curou os seus doentes». Mais do
que de pão, é de amor, de ternura e compai-
xão que o Senhor nos alimenta!

Novena da S.ª Saúde
Ao longo desta semana teremos,

como já é habitual, a semana de prepara-
ção das Festas da Cidade em honra de
Nossa Senhora da Saúde e da Soledade.

A celebração, de segunda a sexta, tem
início às 21h00, na Capela da Senhora da
Saúde, com a meditação do terço integra-
do na Eucaristia.

Que seja para todos nós uma semana
com Maria para, por ela, nas mais diver-
sas invocações, chegarmos a Cristo.

Relíquia do Beato
Frei Bartolomeu dos Mártires

A nossa paróquia expõe, a partir de
hoje, dia da Padroeira Santa Maria dos
Anjos, uma relíquia do Beato Frei
Bartolomeus dos Mártires, de quem
estamos a celebrar os 500 anos do seu
nascimento.

Escolhemos o dia da Padroeira para
este evento, tendo em conta que foi Frei
Bartolomeu dos Mártires quem fundou
a nossa paróquia

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de

Esposende e Vila Chã funcionará no se-
guinte horário:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quarta ...........................  18h00 – 18h45
Sábado ...........................  11h00 – 12h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.




