
informações gerais Formação cristã
agenda

– 29 de julho – Início da
Novena da Festa da Senhora do Amparo, no lu-
gar 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.

Matrículas na Catequese
Porque ainda nos chegaram poucas matrículas,

continuam abertas até ao próximo fim de semana,
para podermos começar a organizar a Catequese e
começarmos em Setembro, aquando da tomada de
posse dos novos Párocos.

Quem chegar depois, não se venha queixar de
que terá uma catequese diferente ou diferenciada.
Queremos tratar a todos do mesmo modo, mas não
poderemos se forem os próprios a serem diferentes
com as suas atitudes.

1.ª Leit. – 2 Re 4, 42-44;
Salmo 144, 10-11. 15-16. 17-18;
2.ª Leit. – Ef 4, 1-6;
Evangelho – Jo 6, 1-15.

Partir. Eis um daqueles verbos quase mágicos,
mergulhado entre as ondas deste Verão. Partir para o
descanso, para o repouso, para a família, partir para
férias. O direito é legítimo, justo e necessário. Mas...
é ver Jesus que estava a partir para o descanso. Pare-
cia querer ir de férias. Havia uns dias que procurava
um lugar isolado. Mas quê?!... Uma multidão faminta,
faminta de tudo, de um sentido para caminhar e de um
pão para comer, altera o seu projecto de férias. E,
mesmo sabendo bem o que ia fazer, Jesus chama os
discípulos à resolução do problema.

Nas situações difíceis, o homem pode e deve es-
perar o milagre de Deus. Pode e deve esperar tudo de
Deus. Mas pode e deve dar tudo de si. Não vale dizer,
como Filipe, que o dinheiro não chega nem para uma
amostra e assim arrumar o assunto sem o resolver; a
multiplicação, se é dom de Deus, nem por isso dis-
pensa a divisão, a partilha, por parte do Homem. Por
isso, há que confiar no milagre, como André, que lem-
bra o quase nada que vê. Mas há também que dar tudo
o que se tem, como aquele rapazito. Só assim Jesus
multiplica. O milagre de Deus começa no coração do
Homem: num coração aberto para dar do seu nada,
necessitado de tudo para receber de Deus.

Depois do milagre, Jesus então partiu. Antes de
partir... para um tempo de repouso, de descanso, par-
tiu o pão e deu-o, partiu corações e partiu em pedaços
o pedaço de vida que há em cada um...

Vamos lá de férias, partir para o descanso, mas só
descansados, depois de partir o pão com os outros.
Férias são tempo de partir... e de repartir. É esta a ma-
neira de viver a que fomos chamados. Boas Férias.
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Intenções do Papa para agosto
UNIVERSAL – Voluntários ao serviço dos necessita-

dos. Para que aqueles que colaboram no campo
do voluntariado se entreguem com generosidade
ao serviço dos mais necessitados.

PELA EVANGELIZAÇÃO – Ir ao encontro dos mar-
ginalizados. Para que, saindo de nós mesmos,
saibamos fazer-nos próximos daqueles que se en-
contram nas periferias das relações humanas e
sociais.



horário das missas, intenções
e locais da celebração

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.
Segunda-feira 27 de julho
da XVII 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; Manuel
da Silva Félix; Aurélio José Gomes da Cruz, esposa e
filho; Virgínia da Cruz Barros; Ludovina de Jesus Lou-
reiro; António Joaquim da Silva, esposa, cunhado e
Júlio Joaquim da Silva e esposa; José da Silva Barreiro,
esposa, filhos e genros; Laurentina Gonçalves dos
Santos e família.
Terça-feira 28 de julho
da XVII Semana do Tempo Comum
– Missa, às 20h00, na igreja matriz de Apúlia,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira; Carlos Alberto Lima de Almeida; Ondina
Tomé de Almeida e família; José Martins Afonso
Junior; Carolina Barros Gonçalves Real; Manuel
Alves Quinta Junior, esposa e Anselmo Pedrinha;
Justino Martins Palmeira e esposa.

Quarta-feira 29 de julho
da XVII 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; Malcemino
de Matos; Laurinda Gomes da Cruz, pais, filha Armanda
e nora Adélia; Augusto Carvalho Rosmaninho, esposa
e pai; Manuel Rodrigues da Silva e família; José Lima
Gomes, esposa, filho e nora; Maria Pimenta Guima-
rães e seus pais; Arminda Mendonça Machado e
António da Ponte e Silva e sua mãe; Delfim da Cruz
Martins.
– Início da Novena preparatória na capela de Nossa
Senhora do Amparo, em Apúlia,  com a reza do Terço
às 20h30, seguindo-se a Eucaristia em honra de Nos-
sa Senhora do Amparo.
Quinta-feira 30 de julho
da XVII Semana do Tempo Comum
– Missa, às 21h00, na capela de Nossa Senhora
do Amparo, em Apúlia,  com as seguintes intenções:
Nossa Senhora do Amparo; P.e José Miguel Torres
Pereira; Manuel Maria Gomes Igreja; Rosa Gonçalves
da Costa; Delfina Fernandes Ribeiro; Esperança Gon-
çalves Marcos e Circulina Fernandes Faria Torres e
mariodo; Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros; An-
gelino Torres Silva, pais, sogra, irmão e cunhada.

Sexta-feira 31 de julho
da XVII Semana do Tempo Comum
– Novena preparatória na capela de Nossa Senhora
do Amparo, em Apúlia,  com a reza do Terço às 20h30,
e celebração da Palavra.

Sábado 01 de agosto
da XVII Semana do Tempo Comum
– Novena na capela de Nossa Senhora do Amparo,
em Apúlia,  com a reza do Terço às 07h30,
– 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; Almerinda
Gomes Mendanha (Aniv.), marido, mãe e neta.
– Missa, às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: Nossa Senhora do Amparo; P.e

Sentido das Festas Religiosas
Se reconhecemos que os tempos e os homens

são outros, que a cultura, os problemas e as situ-
ações são outras e que a vivência da fé é cada
vez mais débil, não podemos esquecer que este é
o nosso tempo, o tempo em que nos foi dado vi-
ver e no qual temos de saber evangelizar, acei-
tando os novos desafios. Cada paróquia, nas suas
várias instâncias de participação e correspon-
sabilidade, dever-se-á sentir na necessidade de
reflectir, com sentido crítico e em esforço peda-
gógico, sobre as festas religiosas que promove, o
que haverá nelas de menos bom ou abusivo, por-
que é que isso acontece e como proceder para
que se conformem com o verdadeiro sentido cris-
tão, a solidariedade social, a diversão sadia e a
promoção cultural da comunidade.

Se as festas são religiosas, é evidente que de-
vem ser promovidas por pessoas que tenham a
vivência da fé, o sentido de Igreja, a estima do
povo e a disposição de cumprirem as normas
sobre as festas religiosas.

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

José Miguel Torres Pereira; Horácio Travisqueira Ja-
come (1.º Aniv.º); P.e Manuel Ribeiro Toscano (1.º
Aniv.º).

Domingo 02 de agosto
XVIII Domingo do Tempo Comum
– Missa, às 07h30, na capela de Nossa Senhora do
Amparo, em Apúlia, com as seguintes intenções: Nos-
sa Senhora do Amparo.
– 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.
– Missa, às 12h00, na igreja matriz de Esposende,
com a celebração da Bênção das Grávidas.




