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)Domingo, 02 de agosto

10h00 — Paroquianos
12h00 — Santa Maria dos Anjos (Padroeira)

Bênção das Grávidas
19h00 — Santa Maria dos Anjos (Padroeira)

Segunda, 03 de agosto – 21h00
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
Terça, 04 de agosto – 21h00
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
— António Lima Nunes Novo (30.º Dia)
— Joaquim da Silva Lachado (30.º Dia)
— Maria Teresa Gomes Vieira e marido
— Amândio de Baros Lima e esposa
— Teresa Carneiro Marques Henriques e sogro

Quarta, 05 de agosto – 21h00
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
Quinta, 06 de agosto – 21h00
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
— Manuel Lopes da Silva Miranda
— Violante Nogueira Dias e família

Sexta, 07 de agosto – 21h00
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
Sábado, 08 de agosto – 19h00
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
— Artur Alves Miquelino (30.º Dia)
— António Novo e sogra

Domingo, 09 de agosto

10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria José Ferreira de Oliveira e

sogros
19h00 — Rui Manuel Barros Zão e família

Sábado, 08 de agosto

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

 Deus está empenhado
em oferecer ao seu Povo

o alimento que dá a vida eterna!...

2 a 9 de agosto de 2015
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Domingo, 09 de agosto

Domingo, 09 de agosto

Sábado, 08 de agosto – 19h00

Sábado, 08 de agosto – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Francisco de Castro e Costa
— Joana Dulce Coutinho

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     dos Catequistas e crianças

do 6.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças
     do 2.º e 5.º Ano da Catequese

(In)formação
Semanal 794

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 9.º Ano
— Inês de Melo Losa Ferreira
— Ana Cristina Almeida

— Maria Emília Vilarinho
— Inês Zão
— Leandra Rodrigues

— Da responsabilidade
     dos adolescentes
     do 10.º Ano da Catequese

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

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



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.

A liturgia do 18.º Domingo do Tempo Co-
mum repete, no essencial, a mensagem das
leituras do passado domingo, quando deixa-
mos Jesus a orar a sós no monte, após ter
multiplicado os pães e despedido a multidão.
Assegura-nos ainda que Deus está empenha-
do em oferecer ao seu Povo o alimento que
dá a vida eterna e definitiva.

A primeira leitura dá-nos conta da preo-
cupação de Deus em oferecer ao seu Povo,
com solicitude e amor, o alimento que dá vida.
A acção de Deus não vai, apenas, no sentido
de satisfazer a fome física do seu Povo; mas
pretende também (e principalmente) ajudar o
Povo a crescer, a amadurecer, a superar men-
talidades estreitas e egoístas, a sair do seu
fechamento e a tomar consciência de outros
valores.

A segunda leitura diz-nos que a adesão a
Jesus implica o deixar de ser homem velho e o
passar a ser homem novo. Aquele que aceita
Jesus como o “pão” que dá vida e adere a Ele,
passa a ser uma outra pessoa. O encontro com
Cristo deve significar, para qualquer homem,
uma mudança radical, um jeito completamente
diferente de se situar face a Deus, face aos
irmãos, face a si próprio e face ao mundo.

No Evangelho, Jesus apresenta-Se como
o “pão” da vida que desceu do céu para dar
vida ao mundo. Aos que O seguem, Jesus pede
que aceitem esse “pão” – isto é, que escutem
as palavras que Ele diz, que as acolham no

seu coração, que aceitem os seus valores, que
adiram à sua proposta.

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! É então que Jesus faz três
revelações surpreendentes e consoladoras:

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!”

Novena da Sr.ª da Saúde
Durante a semana a Eucaristia será sem-

pre na Capela da Senhora da Saúde com a
Novena Preparatória da festa, que começa
este Domingo com a Festa da Padroeira,
Santa Maria dos Anjos.

Manuais escolares do 1.º Ciclo
No âmbito das políticas de apoio à Edu-

cação e às famílias, a Câmara Municipal
de Esposende continuará no próximo ano
letivo a garantir a gratuitidade dos manu-
ais escolares obrigatórios a todos os alu-
nos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, inde-
pendentemente do escalonamento para
efeitos de Abono de Família.

Neste sentido, informa-se que:
1. Cada aluno terá direito a um cheque-

livro, que lhe dará acesso à aquisição
dos manuais escolares (excluem-se do
apoio as fichas de trabalhos e outros
recursos adicionais).

2. Os cheques-livro serão remetidos du-
rante o mês de agosto para a morada
de residência de cada aluno, em caso
de autorização de cedência desta infor-
mação pelo encarregado de educação.
Os restantes cheque-livro deverão ser
levantados na Câmara Municipal a par-
tir da terceira semana de agosto.

3. Em posse do respetivo cheque-livro,
cada família poderá levantar os manu-
ais exclusivamente nas papelarias do
concelho de Esposende aderentes a este
Programa.

4. A informação sobre as papelarias ade-
rentes será disponibilizada juntamente
com o cheque-livro.




