
informações gerais Formação cristã
agenda
– 7 de agosto – Terminam as

inscrições para a Festa dos
Idoso em Fátima, a celebrar-se a 11 de setembro.

– 9 de agosto – Festa da Senhora do Amparo, no
lugar de Criaz.

– 13 de agosto – Início da Novena da Festa da Se-
nhora da Guia.

– 15 de agosto – Assunção de Nossa Senhora. Fes-
ta da Senhora da Saúde e da Soledade, em
Esposende.

– 19 de agosto – Dia do Município. Missa na Ma-
triz de Esposende, às 10h00.

– 23 de agosto – Festa da Senhora da Guia.

Manuais escolares do 1.º Ciclo
No âmbito das políticas de apoio à Educação e às

famílias, a Câmara Municipal de Esposende conti-
nuará no próximo ano letivo a garantir a gratuitidade
dos manuais escolares obrigatórios a todos os alu-
nos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, independente-
mente do escalonamento para efeitos de Abono de
Família.

Neste sentido, informa-se que:
1. Cada aluno terá direito a um cheque-livro, que

lhe dará acesso à aquisição dos manuais escola-
res (excluem-se do apoio as fichas de trabalhos e
outros recursos adicionais).

2. Os cheques-livro serão remetidos durante o mês
de agosto para a morada de residência de cada
aluno, em caso de autorização de cedência desta
informação pelo encarregado de educação. Os res-
tantes cheque-livro deverão ser levantados na
Câmara Municipal a partir da terceira semana
de agosto.

3. Em posse do respetivo cheque-livro, cada família
poderá levantar os manuais exclusivamente nas
papelarias do concelho de Esposende aderentes a
este Programa.

4. A informação sobre as papelarias aderentes será
disponibilizada juntamente com o cheque-livro.

1.ª Leit. – Ex 16, 2-4. 12-15;
Salmo – Sal 77, 3 e 4bc. 23-24, 25 e 54;
2.ª Leit. – Ef 4, 17. 20-24;
Evangelho – Jo 6, 24-35.

A liturgia deste Domingo repete, no essencial, a
mensagem das leituras do passado domingo, quando
deixamos Jesus a orar a sós no monte, após ter multi-
plicado os pães e despedido a multidão.  Assegura-nos
ainda que Deus está empenhado em oferecer ao seu
Povo o alimento que dá a vida eterna e definitiva.

A primeira leitura dá-nos conta da preocupação
de Deus em oferecer ao seu Povo, com solicitude e
amor, o alimento que dá vida. A acção de Deus não
vai, apenas, no sentido de satisfazer a fome física do
seu Povo; mas pretende também (e principalmente)
ajudar o Povo a crescer, a amadurecer, a superar men-
talidades estreitas e egoístas, a sair do seu fechamen-
to e a tomar consciência de outros valores.

A segunda leitura diz-nos que a adesão a Jesus
implica o deixar de ser homem velho e o passar a ser
homem novo. Aquele que aceita Jesus como o “pão”
que dá vida e adere a Ele, passa a ser uma outra pessoa.
O encontro com Cristo deve significar, para qualquer
homem, uma mudança radical, um jeito completamente
diferente de se situar face a Deus, face aos irmãos,
face a si próprio e face ao mundo.

No Evangelho, Jesus apresenta-Se como o “pão”
da vida que desceu do céu para dar vida ao mundo.
Aos que O seguem, Jesus pede que aceitem esse “pão”
– isto é, que escutem as palavras que Ele diz, que as
acolham no seu coração, que aceitem os seus valores,
que adiram à sua proposta. Diante da palavra de Cris-
to, os judeus, duros de compreender, pedem a Jesus
outro sinal! Não compreenderam o que Ele fizera! E
ainda citam Moisés, como que dizendo: Tu deste-nos
agora pão; Moisés deu-nos o maná por quarenta anos!

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 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.
Segunda-feira 03 de agosto
da XVIII 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; ; Ludovina
de Jesus Loureiro; Ezequiel Barros, irmãs Isaura e
Virgínia, e Arménio José e esposa; Maria da Silva Vieira
de Sousa; Laurentina Gonçalves dos Santos e família.
– Novena preparatória na capela de Nossa Senhora
do Amparo, em Apúlia,  com a reza do Terço às 20h30,
e celebração da Palavra.

Terça-feira 04 de agosto
da XVIII Semana do Tempo Comum
– Novena preparatória na capela de Nossa Senhora
do Amparo, em Apúlia,  com a reza do Terço às
20h30, e Missa, às 21h00, com as seguintes inten-
ções: Nossa Senhora do Amparo; P.e José Miguel Tor-
res Pereira; Manuel Alberto Da Cruz Fernandes;
Maria Alexandra Faria Ribeiro. Pais e irmã.
Quarta-feira 05 de agosto
da XVIII 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; Maria
Gonçalves Barros, marido e pais; José Matos da Cruz
e esposa; Malcemino de Matos; Maria Pimenta Gui-
marães e seus pais.
– Novena preparatória na capela de Nossa Senhora
do Amparo, em Apúlia,  com a reza do Terço às 20h30,
e celebração da Palavra.
Quinta-feira 06 de agosto
da XVIII Semana do Tempo Comum
– Missa às 21h00, na capela de S. Bento, com as
seguintes intenções: Nossa Senhora do Amparo; S.
Bento; S. Felix (m.c. Conceição Ferreira); P.e José Mi-
guel Torres Pereira; Maria Celeste Gonçalves Queiro-
ga, marido e filho. Segue-se a Procissão de Velas
para a capela de Nossa Senhora do Amparo.

Sexta-feira 07 de agosto
da XVIII Semana do Tempo Comum
– Não há Missa
Sábado 08 de agosto
da XVIII 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; 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

José Miguel Torres Pereira.

Domingo 09 de agosto
XIX 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; Paro-
quianos.
– Missa, às 11h00, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento.
– Missa Campal, às 15h30, na capela de Nossa Se-
nhora do Amparo, em Apúlia, com as seguintes inten-
ções: Nossa Senhora do Amparo, seguindo-se a Pro-
cissão.

Sentido das Festas Religiosas
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. Porque nem sempre
assim acontece, muitas festas – mercê de Co-
missões bem intencionadas, por certo, mas pou-
co esclarecidas na sua fé e nada firmes nos va-
lores a defender – foram envolvidas por este pro-
cesso de transformação e afastadas dos seus ver-
dadeiros objectivos. Tais desvios, umas vezes têm
gerado tensão entre comissões de festas e estru-
turas paroquiais; outras vezes são causadores de
divisões na comunidade, de guerrilhas perma-
nentes e até de escândalos que a ninguém dei-
xam ficar bem e logo são explorados por quem
gosta de tirar partido da fraqueza alheia.

Porque nem sempre assim acontece, muitas
festas – mercê de Comissões bem intencionadas,
por certo, mas pouco esclarecidas na sua fé e
nada firmes nos valores a defender – foram en-
volvidas por este processo de transformação e
afastadas dos seus verdadeiros objectivos. Tais
desvios, umas vezes têm gerado tensão entre co-
missões de festas e estruturas paroquiais; outras
vezes são causadores de divisões na comunida-
de, de guerrilhas permanentes e até de escân-
dalos que a ninguém deixam ficar bem e logo
são explorados por quem gosta de tirar partido
da fraqueza alheia.

Apesar de a maior parte das Comissões or-
ganizadoras se constituírem com o conhecimen-
to e a aprovação do Pároco e dos seus órgãos
colegiais, nota-se, aqui e ali, uma certa tendên-
cia para se subtraírem à autoridade paroquial,
nomeadamente do pastor da comunidade.
(transcrito das Normas Diocesanas das Festas Religiosas)
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