
informações gerais Formação cristã
agenda

– 20 a 22 de julho – Reunião
em S. Bento da Porta Aberta dos Arciprestes e
Vice-Arciprestes para preparação do novo Ano
Pastoral

– 31 de julho – Início da Novena da Festa da Se-
nhora do Amparo, no lugar de Criaz

“Porque há boas causas,
Seja Solidário!”

“Porque há boas causas, Seja Solidário!” é o mote
da campanha de recolha de bens alimentares, que
decorrerá como habitualmente no primeiro fim de
semana do mês de Agosto, nos hipermercados da ci-
dade de Esposende, de 31 de Julho a 2 de Agosto.

Garantir a sustentabilidade da Loja Social de
Esposende, de forma a que continue a constituir-se
uma resposta local para as famílias que enfrentam
maiores dificuldades é o objectivo desta campanha,
que necessita contar com a colaboração de todos.
Para este efeito, a Loja Social convida a tornar-se
voluntários nesta iniciativa, de modo a que a mes-
ma se torne uma realidade.

 Neste contexto, e para quem pretender partici-
par, seguem abaixo os turnos disponíveis, que im-
plicam assegurar a divulgação e apelo à doação de
bens: 09h00 às 12h00; 12h00 às 15h00; 15h00 às
18h00; 18h00 às 20h00 e 20h00 às 23h00

A inscrição deverá ser efectuada para um dos se-
guintes contactos:
Banco Local de Voluntariado de Esposende
Rua dos Bombeiros, nº 51,
4740-291 Esposende
Telemóvel 962020398
email: voluntariado@cm-esposende.pt
Loja Social de Esposende
Avenida de Palmeira, N.º 319, Estrada Nacional 103-1
4740 -010 Esposende
Telefone 253 986 577 – Telemóvel 962020398
email rede.solidaria@cm-esposende.pt

1.ª Leit. – Amós 7, 12-15;
Salmo – Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14;
2.ª Leit. – Ef 1, 3-14;
Evangelho – Mc 6, 7-13.

A Palavra deste Domingo pode ser lida em conti-
nuidade à do Domingo passado. Diante da increduli-
dade do povo e de um povo de cabeça dura, como
dizia a profecia de Ezequiel do domingo passado, Deus
continua a enviar profetas que continuam a confron-
tar-se com a resistência social e o poder sacerdotal.

A missão profética só poderá ser realizada com
êxito se o vocacionado se colocar na disposição de
ouvir o que o Senhor irá falar (salmo responsorial). É
da escuta da Palavra que nasce a vontade divina e a
fidelidade missionária do profeta e daquele que se dis-
põe a testemunhar o projeto divino na sociedade. Os
efeitos desta fidelidade ao projeto divino, cantados pelo
salmista, são a presença da verdade, do amor, da jus-
tiça e da paz no meio do povo.

Diante do fenómeno da incredulidade, retrato do
coração humano endurecido pelo egoísmo e por inte-
resses pessoais, Jesus chama os seus Apóstolos e en-
via-os em missão evangelizadora. Era uma espécie de
estágio, de teste, para que os Apóstolos sentissem as
diferentes reações do povo diante do anúncio evange-
lizador (Evangelho).

Jesus queria que eles sentissem o pulso do povo
com relação ao acolhimento do Evangelho para não
terem surpresas decepcionantes mais tarde, e envia-
os em missão, desprovidos de tudo, levando apenas o
necessário: túnica, sandálias e cajado. O essencial, em
resumo, para o anúncio do Evangelho.

Quanto ao clima, seja o psicológico ou o espiritual,
para melhor participar da missão evangelizadora, este
encontra-se na união a Jesus (2.ª leitura).
Contactos:
P. Delfim – 962601317 P. José António – 919944521
emails: ddfdelfim@gmail.com

pe.joseandrade@gmail.com
paroquiadeapulia@gmail.com
paroquiaderiotinto@gmail.com
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horário das missas, intenções
e locais da celebração

Domingo 12 de julho
XV Domingo do Tempo Comum
– Missa, às 08h45, na igreja paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira; P.e  Paulino Manuel do Vale Novais; Irmãos
da Confraria do Santíssimo Sacramento.
– Missa, às 11h00, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: S. Bento; P.e José Miguel Tor-
res Pereira; Paroquianos.
– Missa, às 15h30, na capela de S. Bento, em Apúlia,
seguindo-se a Procissão em honra de S. Bento.
Segunda-feira 13 de julho
da XV Semana do Tempo Comum
– Não há Missa
Terça-feira 14 de julho
da XV Semana do Tempo Comum
– Missa, às 20h00, na igreja matriz de Apúlia,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira; Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros;
Emílio dos Santos Lopes; Albino Gomes Machado e
família; Francisco Hipólito Silva Gomes, pais e so-
gro; Abílio da Silva Bravo; Manuel Laurentino Losa
Faria; António Gonçalves Lemos, esposa e filhos;
Rosa Gonçalves da Costa; Boaventura Moreira
Maia, esposa e filhos; Mario Augusto Pedrosa Fer-
reira da Rocha, pais, sogro e cunhado; José Dias
Leite e Luísa Gonçalves Igreja; Manuel Torres Costa
Monteiro, filho, pais, sogros e genro; Mateus Torres
Moreira e família.
Quarta-feira 15 de julho
da XIV Semana do Tempo Comum
– Missa, às 20h00, na igreja Paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira; P.e  Paulino Manuel do Vale Novais; António
Brito Gomes e pais; Manuel Gonçalves Pimenta, es-
posa e filhos; Maria Azevedo Barros e marido; Armindo
Cardoso Martins e mãe; Virgínia Moreira de Azevedo
Barros; Manuel Veiga da Costa, esposa, filhos, genros
e netas Elisabete e Teresa; Laurentina Gonçalves dos

Santos e família; Manuel Gomes de Oliveira, esposa e
filho Celestino; Daniel da Silva Fonseca e esposa.
Quinta-feira 16 de julho
da XV Semana do Tempo Comum
– Missa, às 20h00, na igreja matriz de Apúlia,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira; Manuel Gomes Lopes, esposa e avó; Rosa
Gonçalves Costa; Delfina Fernandes Ribeiro; Ansel-
mo Carlos Fonseca Pedrinha; António da Conceição,
esposa e filho; Adolfo Moreira Silva, pais, sogros,
cunhados e irmã.

Sexta-feira 17 de julho
da XV Semana do Tempo Comum
– Não há Missa
Sábado 18 de julho
da XV Semana do Tempo Comum
Dia de Santa Marinha, Padroeira de Rio Tinto
Festa da Profissão de Fé e do Santíssimo Sacramento
– Missa, às 15h30, na igreja Paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: Santíssimo Sacramento,
Santa Marinha; P.e José Miguel Torres Pereira; P.e

Paulino Manuel do Vale Novais.
– Missa, às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira.

Domingo 19 de julho
XVI Domingo do Tempo Comum
– Missa, às 07h30, na capela de Nossa Senhora do
Amparo, em Apúlia, com as seguintes intenções: S.
Bento; P.e José Miguel Torres PereiraCarminda Mar-
tins Ferreira e Marido; Carminda Moreira da Silva;
Clarisse Ferreira da Cruz e Pais; Emilia Dias Hipólito;
Belmira Cardoso Gonçaives; Maria Lopes da Concei-
ção, marido e filho.
– Missa, às 08h45, na igreja paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira; P.e  Paulino Manuel do Vale Novais; Irmãos
da Confraria das Almas.
– Missa, às 11h00, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
Paroquianos.

Rezar pelas intenções do Papa
Oferecer o dia pelas intenções do Papa é fazer

com que tudo o que nos acontece ao longo do dia
possa, na forma misteriosa que apenas Deus conhe-
ce, tocar as pessoas a quem se dirige a nossa oração.
É fazer da própria vida uma oração de intercessão.

O Santo Padre confia ao Apostolado da Oração
duas intenções de oração para cada mês, que ex-
pressam as suas grandes preocupações pela huma-
nidade e pela Igreja:

Uma chamada Universal e outra Pela Evangeli-
zação (ou “de Evangelização”). As intenções Uni-
versais recolhem temáticas que apelam a todos os
homens e mulheres de boa vontade, não só aos cató-
licos. As intenções Pela Evangelização tocam desa-
fios da vida própria da Igreja, e expressam o desejo
de fazer dela um melhor instrumento para a evan-
gelização.

Além de se comprometer a orar por estas inten-
ções, o AO é responsável por as divulgar no mundo
inteiro e fazer com que mais pessoas acompanhem
o Papa na sua oração. Orar com ele é o primeiro
símbolo ou expressão do compromisso do AO em
favor da missão da Igreja universal.

São desafios para a nossa vida pessoal, pois so-
mos chamados a viver em coerência com aquilo por
que estamos a rezar. São também convites para nos
aproximarmos a outras pessoas ou instituições que
trabalham no âmbito da intenção pela qual se está a
rezar, sejam ou não da Igreja, para procurar inicia-
tivas de colaboração conjunta em favor de algo que
é preocupação comum.

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
Festa do Idoso em Fátima
 À semelhança dos anos anteriores, a Câma-

ra Municipal, em colaboração com a Junta de
Freguesia, leva a efeito a Festa do Idoso, no pró-
ximo dia 11 de Setembro, com a deslocação ao
Santuário de Nossa Senhora de Fátima. As ins-
crições devem ser efetuadas na  Junta de fre-
guesia até ao dia 07 de agosto.




