
http://
paroquiadesposende.files.wordpress.com/

2013/02/programa22.pdf

X
X

I D
om

in
go

 d
do

 T
em

po
 C

om
um

 (A
no

 B
)Domingo, 16 de agosto

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

Segunda, 17 de agosto – 16h30
— João Pedro Menina Eiras (1.º Aniv.º)

Terça, 18 de agosto – 19h00
— Álvaro Barros Ferreira
— Adélio Rodrigues Pereira
— Maria dos Anjos Lopes Ferreira e irmão

Francisco

Quarta, 19 de agosto – 10h00
Dia da Cidade e do Município

— Por todos os Munícipes

Quinta, 20 de agosto – 19h00
— Maria José Ferreira de Oliveira e sogros
— José Inácio Miranda Ferreira e família
— António Sérgio Rodrigues de Azevedo e

família
Sexta, 21 de agosto – 16h30
— P. Felício, Prof. Ema Lamela e mãe

Sábado, 22 de agosto – 19h00
— Ramiro Gomes Viana (7.º Dia)
— José Alves de Sá e esposa

Domingo, 23 de agosto
10h00 — Paroquianos
12h00 — Aurélio Ribeiro da Silva Couto e

família
19h00 — Manuel Fernandes Neto de Faria

Sábado, 22 de agosto

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

 Não nos deixemos levar
 pelo caminho da facilidade

e do comodismo...

16 a 23 de agosto de 2015
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Domingo, 23 de agosto

Domingo, 23 de agosto

Sábado, 22 de agosto – 19h00

Sábado, 22 de agosto – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Maria Helena Agante
— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa

10h00

12h00

19h00

— Aceitam-se
Voluntários

(apareçam antes da missa)

— Aceitam-se
Voluntários

(apareçam antes da missa)

(In)formação
Semanal 796

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 7.º Ano
— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

— Ana Rita Sá da Silva
— Mariana Viana
— Maria Gabriela Viana

— Da responsabilidade
     dos adolescentes
     do 8.º Ano da Catequese
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Grupo

Cristo Rei



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 liturgia do 20.º Domingo Comum repete
o tema dos últimos Domingos: Deus quer
oferecer aos homens, em todos os momentos
da sua caminhada pela terra, o “pão” da vida
plena e definitiva. Naturalmente, os homens têm
de fazer a sua escolha e de acolher esse dom.

No Evangelho, Jesus reafirma que o
objectivo final da sua missão, é dar aos homens
o “pão da vida”. Para receber essa vida, os
discípulos são convidados a “comer a carne”
e a “beber o sangue” de Jesus – isto é, a aderir
à sua pessoa, a assimilar o seu projecto, a
interiorizar a sua proposta. A Eucaristia cristã
(o "comer a carne” e “beber o sangue” de
Jesus) é um momento privilegiado de encontro
com essa vida que Jesus veio oferecer.

A primeira leitura  oferece-nos uma
parábola sobre a um banquete preparado pela
“senhora sabedoria” para os “simples” e para
os que querem vencer a insensatez. Convida-
nos à abertura aos dons de Deus e à
disponibilidade para acolher a vida de Deus (o
“pão de Deus que desce do céu”).

A segunda leitura lembra aos cristãos a sua
opção por Cristo (aquele Cristo que o
Evangelho de hoje chama “o pão de Deus que
desceu do céu para a vida do mundo”).
Convida-os a não adormecerem, a repensarem
continuamente as suas opções e os seus
compromissos, a não se deixarem escorregar
pelo caminho da facilidade e do comodismo, a
viverem com empenho e entusiasmo o
seguimento de Cristo, a empenharem-se no
testemunho dos valores em que acreditam.

Unidade Pastoral
Esposende Centro/Sul

No dia 20 de setembro próximo terá lugar
a tomada de Posse dos Párocos da Unidade
Pastoral Esposende Centro/Sul, às 18h00, na
Igreja Matriz de Apúlia, com a celebração
presidida pelo Sr. Arcebiso Primaz, D. Jor-
ge Ortiga.

De acordo com as últimas nomeações do
Sr. Arcebispo, são Párocos in solidum das
oito paróquias que constituem esta Unida-
de Pastoral (Apúlia, Esposende, Fão, Fonte
Boa, Gandra, Gemeses, Rio Tinto e Vila Chã),
os sacerdotes Delfim Duarte Fernandes
(moderador), António da Silva Lima e Rui
Jorge Neiva.

As comunidades paroquiais que constitu-
em esta Unidade Pastoral devem participar
com todos os seus organismos e Movimen-
tos na cerimónia da Tomada de posse dos
seus Párocos. Comecemos a preparar este
acontecimento que irá marcar a nossa di-
nâmica pastoral e que poderá servir de mo-
delo para o futuro da nossa Igreja, aberta
ao Espírito que encontra respostas para as
necessidades da Igreja em cada tempo con-
creto. Este é o nosso tempo!... Abramo-nos
ao Espírito.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial  irá

funcionar no seguinte horário:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem contactar pelo
TLM 962 601 317.

Assunção da Virgem ao Céu
1.ª Leit. – Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab;
Salmo – Sal 44, 10. 11. 12. 16;
2.ª Leit. – 1 Cor 15, 20-27;
Evangelho – Lc 1, 39-56.

Esta é a maior das festas da Santíssima Vir-
gem Maria; é a sua Assunção; a festa da sua
entrada na glória, da sua plenitude como criatu-
ra, como mulher, como mãe, como discípula de
Cristo Jesus. Como um rio, que após longa cor-
rida desagua no mar, hoje, a Virgem Toda Santa
e Imaculada desagua na glória de Deus: transfi-
gurada no Espírito Santo, derramado pelo Cris-
to, ela está na glória do Pai!

Para compreendermos o profundo sentido
do que celebramos, tomemos as palavras de São
Paulo: “Cristo ressuscitou dos mortos como
primícias dos que morreram”.

Esta é a nossa fé, o centro da nossa espe-
rança: Cristo ressuscitou dos mortos como
primícias dos que adormeceram. Ele é o primei-
ro a ressuscitar, Ele é a causa e o modelo da
nossa ressurreição. Os que n'Ele nascem pelo
batismo, os que n'Ele creem e n'Ele vivem, res-
suscitarão com Ele e como Ele: logo após a morte
ressuscitarão naquela dimensão imaterial que
temos, núcleo da nossa personalidade, a que
chamamos "alma"; e, no final dos tempos, quan-
do todo o universo for glorificado, ressuscita-
remos também no nosso corpo.

A Igreja acredita, desde os tempos antigos,
que a Virgem Maria já entrou plenamente nessa
glória. Aquilo que todos nós só teremos em ple-
nitude no final dos tempos, a Santíssima Mãe
de Deus, recebeu logo após a sua morte. Ela é a
“Mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos
pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estre-
las”. Ela já está totalmente revestida da glória
de Cristo, Sol de justiça – e esta glória é o pró-
prio Espírito Santo que o Senhor nos dá. Ela já
pisa a lua, símbolo das mudanças e inconstâncias
deste mundo que passa. Ela já está coroada com
doze estrelas, porque é a filha perfeita do antigo
Israel e Mãe do novo Israel, que é a Igreja.


