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)Domingo, 09 de agosto

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

sogros
19h00 — Rui Manuel Barros Zão e família
Segunda, 10 de agosto – 21h00

Na Capela da Senhora da Saúde (Novena)
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
— Rosália Alves Vilas Boas, marido e filhos
Terça, 11 de agosto – 21h00

Na Capela da Senhora da Saúde (Novena)
— Nossa Senhora da Saúde e da Soledade
— José Guerra Laranjeira
— Manuel Ferreira

Quarta, 12 de agosto – 16h30
Na Igreja da Misericórdia

— Maria José Ferreira de Oliveira e sogros
Quinta, 13 de agosto – 19h00
— Nossa Senhora de Fátima e Santa Rita
— Eugénia Miranda Igreja e marido

Sexta, 14 de agosto – 19h00
— Maria Ermelinda RodriguesAreia (30.º Dia)
Sábado, 15 de agosto – 19h00
10h30 — Nossa Senhora da Saúde

12h00 — Maria Dulce Miranda Marques e
família

19h00 — Mons. Manuel Baptista de Sousa

Domingo, 16 de agosto

10h00 — Paroquianos
12h00 — António Ribeiro da Silva Couto
19h00 — João Pedro Menina Eiras (1.º Aniv.º)

Sexta, 14 de agosto

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

 Necessário voltar às fontes
 para podermos revitalizar
o discipulado entre nós...

9 a 16 de agosto de 2015
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Domingo, 16 de agosto

Domingo, 16 de agosto

Sábado, 15 de agosto – 12h00 e 19h00

Sábado, 15 de agosto – 12h00 e19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Sameiro Fraguinha
— Diogo Fraguinha
— Francisco Guimarães de Melo

10h00

12h00

19h00

— Aceitam-se
Voluntários

(apareçam antes da missa)

— Aceitam-se
Voluntários

(apareçam antes da missa)

(In)formação
Semanal 795

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 8.º Ano
— José Gonçalo Almeida
— Ana Rafaela Sá de Barros

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Maria Gabriela Viana

— Da responsabilidade
     dos adolescentes
     do 9.º Ano da Catequese

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

Grupo
Santa Maria
dos Anjos



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.

A liturgia do 19.º Domingo Comum dá-nos
conta, uma vez mais, da preocupação de Deus
em oferecer aos homens o “pão” da vida ple-
na e definitiva. Por outro lado, convida os ho-
mens a prescindirem do orgulho e da auto-
suficiência e a acolherem, com reconhecimen-
to e gratidão, os dons de Deus.

A primeira leitura mostra como Deus se
preocupa em oferecer ao seus filhos o alimento
que dá vida. No “pão cozido sobre pedras
quentes” e na “bilha de água” com que
Deus retempera as forças do profeta Elias,
manifesta-se o Deus da bondade e do amor,
cheio de solicitude para com os seus filhos,
que anima os seus profetas e lhes dá a força
para testemunhar, mesmo nos momentos de
dificuldade e de desânimo.

A segunda leitura mostra-nos as conse-
quências da adesão a Jesus, o “pão” da
vida... Quando alguém acolhe Jesus como o
“pão” que desceu do céu, torna-se um Ho-
mem Novo, que renuncia à vida velha do ego-
ísmo e do pecado e que passa a viver no cari-
dade, a exemplo de Cristo.

O Evangelho apresenta Jesus como o
“pão” vivo que desceu do céu para dar a vida
ao mundo. Para que esse “pão” sacie defini-
tivamente a fome de vida que reside no cora-
ção de cada homem ou mulher, é preciso
“acreditar” – isto é, aderir a Jesus, acolher
as suas propostas, aceitar o seu projecto, se-
gui-lo no “sim” a Deus e no amor aos irmãos.

O voltar às fontes, como aconteceu com
Elias, precisa de acontecer também no disci-
pulado cristão, voltando ao Evangelho que ali-
menta a vida espiritual em Jesus Cristo, pão
vivo descido do céu. Um caminho para voltar
às fontes consiste em aprofundar o conheci-
mento da identidade de Jesus. Um conheci-
mento superficial de Jesus, qual um crachá
que nos rotula no meio dos outros, com o qual
não se tem nenhuma intimidade de vida, é o
que acontece com grande parte dos cristãos
do nosso tempo. Para se conhecer a identida-
de de Jesus é preciso acolher a ação divina
que abre o coração para a fé. Aqui está o
ponto central do acolhimento de Jesus: crer,
aceitar e alimentar-se com a Sua vida, pois a
Sua carne é verdadeira comida e o Seu san-
gue é verdadeira bebida

A exemplo de Elias, é preciso retomar o
caminho do Evangelho sempre que a vida es-
piritual se enfraquece e produz sintomas de
derrotismo e de desânimo. O resultado de quem
se alimenta com a vida divina, com o pão vivo
descido do céu, encontra-se na proposta da
moralidade cristã, redigida por S. Paulo. Para
que possamos viver como discípulos, Jesus não
nos oferece regras, mas a Sua vida como ali-
mento, que age em nós pela presença do Espí-
rito Santo. Por isso, é inevitável não contristar
o Espírito Santo que está em nós, eliminando
as ameaças dos relacionamentos fraternos:
amargura, irritação, cólera, gritaria…, atitudes
que desnutrem espiritualmente.

O voltar às fontes, para revitalizar o disci-
pulado entre nós, consiste em relacionar-se
com os outros pela bondade, pelo perdão,
pelo acolhimento. Assim, nos tornamos imita-
dores de Deus e servidores de todos, caracte-
rística marcante do agir cristão no meio da so-
ciedade.

Festa da S.ª da Saúde
Conforme os últimos anos, e de acordo

com o Programa das Festas da Cidade, peço
especial atenção para o horário do dia 15: Ini-
ciamos às 10h00 com a Procissão até à Se-
nhora da Saúde, onde será celebrada a Euca-
ristia às 10h30. Por isso não haverá, na Igreja
Matriz, a habitual Missa das 10h00.

Ainda no que diz respeito às festas, pedia
a colaboração e pontualidade de todos nos
diversos momentos celebrativos, bem como
uma apresentação condigna para quem vai
desempenhar qualquer serviço na festa.

Manuais escolares do 1.º Ciclo
A Câmara Municipal de Esposende conti-

nuará no próximo ano letivo a garantir a
gratuitidade dos manuais escolares obrigató-
rios a todos os alunos do 1.º Ciclo.

Neste sentido, informa-se que:
1. Cada aluno tem direito a um cheque-livro.
2. Os cheques-livro serão remetidos durante o

mês de agosto para a morada de residência
de cada aluno. Os restantes cheque-livro de-
verão ser levantados na Câmara Municipal
a partir da 3.ª semana de agosto.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial  irá

funcionar no seguinte horário:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sexta ..............................  10h00 – 11h00

Em caso urgente podem contactar pelo
TLM 962 601 317.




