
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

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.

Podem participar nesta iniciativa os idosos
com idade igual ou superior a 65 anos, pessoas
portadoras de deficiência com autonomia, com
idade superior a 35 anos, e pessoas que frequen-
tam as Instituições Particulares de Solidarieda-
de Social com valência para a terceira idade.

Bênção das Grávidas
No 1.º domingo de agosto (dia 2) teremos a Bên-

ção das Grávidas, na missa das 12h00, a celebrar
na na Igreja Matriz de Esposende.

As inscrições para esta bênção estã abertas até
ao dia 26 deste mês (na sacristia), para sabermos
quantas vão estar presentes e, assim, melhor pre-
pararmos a celebração.

Recolha de sangue
A Associação Humanitária dos Dadores de

Esposende, em conjunto com o Instituto Português
do Sangue e da Transplantação, vai levar a efeito
mais uma recolha de sangue em Rio Tinto, no do-
mingo, dia 26 de Julho de 2015, das 9h00 às 12h30.

1.ª Leit. – Jer 23, 1-6;
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6;
2.ª Leit. – Ef 2, 13-18;
Evangelho – Mc 6, 30-34.

«Vinde comigo para um lugar isolado e des-
cansai um pouco». É a instituição evangélica das
férias! De facto, a multidão era tão numerosa que
os Apóstolos nem tinham tempo para comer. Devi-
am estar esgotados, tanto mais que regressavam do
primeiro envio em missão, que não terá sido propri-
amente um tempo de repouso.

Jesus sabe estar atento à fadiga dos seus com-
panheiros. Convida-os a respeitar também as exi-
gências da natureza corporal, a ter um pouco de re-
pouso.

E nós, hoje? Sabemos bem que as férias não são
um luxo, se corresponderem àquilo para que exis-
tem: precisamente para respeitar a nossa natureza
humana, que exige tempos de relaxe, de recupera-
ção, não apenas física mas também intelectual e
espiritual.

As férias não são um tempo de ócio, mas de “re-
criação”, de retomar energias. Sabemos que há ain-
da muitos homens, mulheres e crianças que são ex-
plorados como vulgares máquinas para produzir. Isso
não é respeitar a vontade criadora de Deus.

O Evangelho de hoje, que cai bem em período de
férias, recorda-nos isso de modo muito oportuno. Isso
é também válido para os servidores do Evangelho!
Os Apóstolos diminuem, as funções pastorais au-
mentam… a fadiga também. Cabe a cada um tirar
as devidas consequências evangélicas e, neste fim
de semana de nomeações sacerdotais, sabermos
acolher com esse espírito os que nos são enviados.
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 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.
Segunda-feira 20 de julho
da XVI Semana do Tempo Comum
– Não há Missa
Terça-feira 21 de julho
da XVI Semana do Tempo Comum
– Não há Missa
Quarta-feira 22 de julho
da XVI Semana do Tempo Comum
– Não há Missa
Quinta-feira 23 de julho
da XVI Semana do Tempo Comum
– Missa, às 20h00, na igreja matriz de Apúlia,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira; Rosa Gonçalves da Costa; Delfina Fernandes
Ribeiro; Alice do Norte Eiras Hipólito; Beatriz Dias Al-
vim, marido e filhos; Angelina Martins Ribeiro, pais e
sogros; Maria Manuela Arantes Carvalho; Maria Mar-
tins Ferreira e marido; Maria do Sacramento Gomes
Queiroga.

Sexta-feira 24 de julho
da XVI Semana do Tempo Comum
– Não há Missa

Sábado 25 de julho
da XVI Semana do Tempo Comum
– Missa, às 17h00, na igreja Paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira; P.e  Paulino Manuel do Vale Novais; Maria da
Graça Gomes da Silva; Eduardo da Silva Cachada,
esposa e filhos; Maria da Silva Vieira de Sousa; Maria
Alves Azevedo e marido; Carla Sofia Cardoso da Sil-
va; Rosa Faria Vasco e filhos; Joaquim Pimenta Go-
mes e pais.

– Missa, às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: S. Tiago Maior; S. Sebastião
(m.c. Angelina Ferreira); P.e José Miguel Torres Perei-
ra; Cristiana Ribeiro Gomes Azevedo e Maria Fernan-
da Tomé de Almeida e marido; Manuel Alberto da Cruz
Fernandes; Manuel Morim de Faria; Serafim Pereira
Casais, esposa e neto; Carolina Barros Gonçalves Real;
Albertino Lopes Fernandes Monte e esposa; Manuel
Augusto Almeida, esposa e filho; Maria de Fátima Neves
Garcia Lema; Eugenia Hipólito Alves.

Domingo 26 de julho
XVII 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 Pereira; Carminda Mo-
reira da Silva; Carminda Martins Ferreira e Marido;
Paulo César Gomes da Cruz; Manuel Alberto Seara
Ferreira; Alcindo Carvalho; Esmeralda Moreira Fer-
reira e Marido; Ramiro Fernandes Dias Afonso, Filho
e Genro; Joaquim Manuel Miranda da Quinta; Narciso
Figueiredo Carvalho e Familia.

– 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; Paro-
quianos.

– Missa, às 11h00, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
Paroquianos.

Sentido das Festas Religiosas
A Igreja estima e deseja as festas, pois fazem par-

te da existência humana e constituem uma das for-
mas de viver e manifestar publicamente a nossa fé.
Destinam-se a promover o culto devido a Deus, a
Nossa Senhora e aos Santos e constituem um meio
de são convívio, recreio e promoção cultural, na va-
riedade das suas expressões.

Graças às festas religiosas o nosso povo, ao longo
de muitos anos, aprofundou e alimentou a sua fé e
sentiu o desafio à conversão e à santidade. Eram
sempre precedidas de tempos fortes de reflexão da
Palavra, oração, penitência, celebração de Sacramen-
tos e formulação de propósitos em direcção à con-
versão constante. A vida dos Santos era um estímu-
lo. As manifestações exteriores procuravam engran-
decer a Festa em honra do Santo. O povo ficava
feliz. Era cultural, recreativa e espiritualmente enri-
quecido.

Os tempos, porém, mudaram. A formação na fé
e o seu desejo quase desapareceram. Os apelos à con-
versão raramente se fazem ouvir. A festa "religio-
sa", em vários lugares, propriamente já não se faz
em honra do Santo. O Santo é um mero pretexto.
Por vezes, as Comissões servem-se do Santo, do seu
Nome, da sua Capela e da sua Imagem para sensibi-
lizarem o povo na busca de donativos, para fazerem
a sua própria festa, tantas vezes para satisfazer vai-
dades ou afirmações de poder pessoais ou de grupo.

 Nestas circunstâncias, muitas das festas já não
são espaço de enriquecimento cultural e espiritual.
Se ainda mantêm uma componente cultural e re-
creativa, esta reveste-se, por vezes, de um carácter
demasiado pagão. Não raro, em vez de lugar de en-
contro alegre e feliz, tornam-se causa de conflitos
que ferem e deixam marcas negativas difíceis de sa-
nar. Este contexto de mudança que nos envolve e
influência, reclama uma solicitude pastoral com
sentido de discernimento lúcido e sereno, com agili-
dade mental e criatividade capaz de nos colocar, com
dignidade e eficácia, no cumprimento da nossa mis-
são evangelizadora e nos caminhos da história.

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


