ANO: XLIV

N.º 22 80

Semana: 02-08-2020 a 09-08-2020

«NÃO TEMOS AQUI SENÃO CINCO PÃES E DOIS PEIXES»
XVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
ANO A

A liturgia do 18º Domingo do Tempo Comum apresenta-nos o convite que
Deus nos faz para nos sentarmos à mesa que Ele próprio preparou, e onde
nos oferece gratuitamente o alimento que sacia a nossa fome de vida, de
felicidade, de eternidade.
Na primeira leitura, Deus convida o seu Povo a deixar a terra da
escravidão e a dirigir-se ao encontro da terra da liberdade - a Jerusalém
nova da justiça, do amor e da paz. Aí, Deus saciará definitivamente a fome
do seu Povo e oferecer-lhe-á gratuitamente a vida em abundância, a
felicidade sem fim.
A segunda leitura é um hino ao amor de Deus pelos homens. É esse amor do qual nenhum poder hostil nos pode afastar - que explica porque é que
Deus enviou ao mundo o seu próprio Filho, a fim de nos convidar para o
banquete da vida eterna.
O Evangelho apresenta-nos Jesus, o novo Moisés, cuja missão é realizar a libertação do seu Povo. No contexto de uma refeição,
Jesus mostra aos seus discípulos que é preciso acolher o pão que Deus oferece e reparti-lo com todos os homens. É dessa forma que os
membros da comunidade do Reino fugirão da escravidão do egoísmo e alcançarão a liberdade do amor.
Adaptado de <URL:https://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2969>

I Leitura: Is 55,1-3

Salmo Responsorial: Salmo 144 (145)

FESTA EM HONRA
DE S. ROQUE

II Leitura: Rom 8,35.37-39

Evangelho: Mt 14,13-21

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
SEGUNDO SÃO MATEUS
Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Baptista tinha sido morto,
retirou-Se num barco para um local deserto e afastado. Mas logo que as multidões

o souberam, deixando as suas cidades, seguiram-n'O a pé. Ao desembarcar, Jesus
viu uma grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes. Ao cair da
tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe: "Este local é deserto
e a hora avançada. Manda embora toda esta gente, para que vá às aldeias comprar
alimento". Mas Jesus respondeu-lhes: "Não precisam de se ir embora; dai-lhes vós
de comer". Disseram-Lhe eles: "Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes".
Disse Jesus: "Trazei-mos cá". Ordenou então à multidão que se sentasse na relva.
Tomou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos ao Céu e recitou a bênção.

10H00
EUCARISTIA, SERMÃO E
PROCISSÃO NO ADRO

Depois partiu os pães e deu-os aos discípulos e os discípulos deram-nos à
multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E, dos pedaços que sobraram,
encheram doze cestos. Ora, os que comeram eram cerca de cinco mil homens,
sem contar mulheres e crianças.

VIDA PAROQUIAL
DOMINGO

Sexta - feira
07 de agosto

02 de agosto

XVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
08h15
10h00
18h00
18h30
19h00

Missa da Confraria do Santíssimo Sacramento;
Ilda Daniela Cardoso Lima, m.c. padrinhos.
Em Góios, Missa solene e cantada, com sermão, em
honra de S. Roque, no adro da capela.
Adoração mensal ao Santíssimo Sacramento.
Terço e novena de N. Sra das Neves.
Missa pelos paroquianos;
Maria Dolores Ferreira de Sousa, m.c. Maria Miranda;
Familiares de Jorge Ferreira, Filipe Penteado, Manuel
Joaquim Ribeiro, Fernando Manuel Carqueijó da
Costa, m.c. Comissão Festas da Sra das Neves.

1ª Sexta-feira

09h00
17h00
19h00
19h30

Sábado
08 de agosto

Segunda - feira

S. Domingos de Gusmão

03 de agosto

19h00
19h30

Terço e novena de N. Sra das Neves,.
Missa pelas almas;
Maria da Conceição Losa Torre, m.c. viúvo e filhos;
Familiares de Carlos Manuel Cunha, Mário Pedro
Laranjeira Lima, Miguel Laranjeira Abre e Adriano
Neves Vasco, m.c. Comissão Festas da Sra das Neves.

10h30
15h30
18h15
18h50
19h00

Terça - feira
04 de agosto
S. João Maria Vianney

16h00
17h30

19h00
19h30

Confissões (pároco e P.e Carqueijó).
Missa e ofício de vésperas, cantado, por Maria Fernanda
Nascimento Rodrigues, falecida no período de confinamento.
Terço e novena de N. Sra das Neves.
Missa por Fernando Pilar Patrão, m.c. irmã;
Familiares de João Abreu, Luciano Cruz Capitão, António
Barros Carvalho, m.c. Comissão Festas da Sra das Neves.
05 de agosto

18h00
19h00
19h30

20h15

Atendimento.
Terço e novena de N. Sra das Neves.
Missa por Sebastião Gonçalves Calheiros, m.c. filha Alice;
José Augusto e Nuno Dinis Lemos, m.c. pais;
Tesoureiros da Comissão já falecidos, m.c. Comissão
Festas da Sra das Neves.
Atendimento.

Quinta - feira
06 de agosto
Transfiguração do Senhor

17h00
18h00
18h30
19h00

NOTA

Confissões (pároco).
Exposição e Adoração do Santíssimo Sacramento.
Terço e novena da Sra das Neves e início da novena de
N. Sra da Saúde.
Missa de ação de graças e sufrágio, m.c. FC de Marinhas;
Coração Agonizante de Jesus;
Carlos Alves Peixoto, m.c. filhos;
Familiares de Mário Carneiro Brás, António Carneiro Ribeiro
e Carlos Miguel Areias, m.c. Comissão Festas da Sra Neves.
No final da eucaristia, romagem ao cemitério de
homenagem aos fundadores e sócios do FCM.

Atendimento.
Atendimento.
Terço e novena de N. Sra da Saúde.
Responsos pelos irmãos da Confraria das Almas.
Missa vespertina pelos irmãos da Confraria das Almas;
Marta Sofia Gramoso do Vale, m.c. viúvo;
Olívia Coutinho Gomes, m.c. filha Paula;
António Capitão de Abreu (Canário), m.c. viúva;
Rosa Maria Couto Domingues, m. c. viúvo e filhos;
António Gonçalves Enes Nóvoa, m.c. nora Alice.

DOMINGO
09 de agosto

XIX DOMINGO DO TEMPO COMUM
S. Teresa Benedita de Cruz, Virgem e mártir, Padroeira da Europa

08h15

Quarta - feira
NOSSA SENHORA DAS NEVES

Confissões (pároco).
Reunião preparatória das próximas celebrações batismais.
Terço e novena de N. Sra das Neves e Sra da Saúde.
Missa em honra do Sagrado Coração de Jesus, m.c.
Apostolado da Oração;
Amélia Alves, m.c. filho Albino;
Damião Lima, m.c. família;
Odete C. Carneiro, m.c. irmã Zita;
Familiares de Abel Enes Cunha, Manuel Coutinho e
Miguel Ângelo Lima, m.c. Comissão Festas da Sra Neves.

10h00

18h15
19h00

Missa pelos paroquianos;
Augusto de Sousa Graça, m.c. viúva e filhos;
António Martins Capitão, m.c. filha Glória.
Em Rio de Moinhos, Missa solene e cantada, com
sermão, em honra de N. Sra das Neves, no adro da capela.
Terço e novena de N. Sra da Saúde.
Missa por Patrocínia Gonçalves Patrão, m.c. filha Virgínia;
António Manuel Gomes Martins, m.c. filhas.

MISSAS PELOS IRMÃOS FALECIDOS
DA CONFRARIA DAS ALMAS
SEMANA DE 02/08/2020 a 09/08/2020
Domingo 02/08 08:15 horas: Aurora de Almeida Gomes.
Domingo 02/08 10:00 horas em Góios: Padre António Loureiro
Vassalo e Manuel Loureiro Patrão.
Domingo 02/08 19:00 horas: Cândida Barbosa da Cruz.
Segunda-Feira 03/08 19:00 horas: Maria Eugénia Capitão Pires
Carneiro.
Terça-Feira 04/08 19:00 horas: José Tiago Alves Couto.
Quarta-Feira 05/08 19:00 horas: Fernando Amori Morais Eiras
Novo.
Quinta-Feira 06/08 19:00 horas: António Rodrigues Moreira.
Sexta-Feira 07/08 19:00 horas: Manuel Loureiro Patrão.
Sábado 08/08 19:00 horas: José de Jesus Martins do Pilar.
Domingo 09/08 08:15 horas: António Fernandes Ribeiro Pereira.
Domingo 09/08 19:00 horas: Maria Marques Ribeiro.

POR UMA PARÓQUIA SINODAL E SAMARITANA
Opinião de D. Nuno Almeida, bispo auxiliar de Braga

A Congregação do Clero publicou, no dia 29 de junho de 2020, um
documento que merece toda a nossa atenção: “A conversão pastoral da
comunidade paroquial ao serviço da missão evangelizadora da Igreja.” (…)
1. Temos todas as razões e mais algumas para honrar com gratidão e
admiração os párocos que nos antecederam no tempo e no trabalho
pastoral. (…).
2. O grande desafio das paróquias é sair em missão, deixar de
ocupar-se apenas com a rotina e com as mesmas pessoas que já estão
na comunidade e sair ao encontro de muitas outras que se afastaram ou
nunca participaram. (…) “A pastoral em chave missionária exige o
abandono deste cómodo critério pastoral: 'fez-se sempre assim'. Convido todos a serem ousados e criativos
nesta tarefa de repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e os métodos evangelizadores das respetivas
comunidades" (EG 33).
3. Houve tempos em que os sinos tocavam e o altar fazia o resto. Hoje, tornou-se necessário mudar, também, a
maneira de anunciar, de iniciarmos e de formar na fé, para que esta se torne estilo de vida. (…). Uma paróquia
viva precisa de leigos comprometidos na sua missão profética, de verdadeiros interlocutores com as pessoas que
vivem nos diversos ambientes da sociedade, de autênticos “vedores”: que fazem descobrir e correr a água viva
da presença de Cristo Crucificado e Ressuscitado na vida das pessoas.
4. Quanto maior é a paróquia, mais “pequena” tem de se fazer, multiplicando células vivas. Há que valorizar o
Conselho Pastoral, o Conselho Económico e a criação de novos grupos de acordo com as necessidades locais. (…).
5. Dar absoluta prioridade ao Domingo e à Eucaristia dominical. Despertar a comoção pela beleza da celebração.
Vai nesse sentido a formação e acompanhamento dos grupos corais, do grupo de leitores e do grupo de acólitos.
6. São os próprios jovens os agentes ou protagonistas da pastoral juvenil, acompanhados por adultos (CV 203, CV
242). Duas grandes linhas de ação: uma de busca, convocação, chamamento, capaz de cativar e atrair os jovens e
outra de crescimento e amadurecimento na relação com Jesus Cristo e no crescimento no amor fraterno, na vida
comunitária e no serviço (CV 213).
7. Na paróquia, rosto da igreja samaritana, é preciso oferecer um lugar privilegiado aos pobres na comunidade e
ao imperativo evangélico de cuidar a fragilidade. (…).
8. É urgente que surja nas paróquias, nos movimentos e na vida da Igreja em geral um novo dinamismo no
sentido de se preparar e acompanhar as famílias. A pastoral familiar pode indicar o rumo para que a paróquia
seja verdadeiramente “família de famílias”.
9. Para ampliar a dimensão familiar e missionária da paróquia é preciso ainda aproveitar mais e melhor as
possibilidades do mundo digital (site, redes sociais) e melhorar a comunicação com a sociedade e a cultura
envolventes. Para quando a criação uma pequena equipa de comunicação e multimédia em cada paróquia?
10. Para que cada paróquia possa manter a sua identidade e ser, cada vez mais, a igreja no quotidiano das
pessoas e das famílias, necessita de se abrir e de caminhar com as que estão próximas: no anúncio do evangelho,
na celebração da fé e no compromisso/serviço de vida cristã. Da cooperação pastoral poderão surgir
as “unidades pastorais” ou "colégio de paróquias" - a que a instrução longamente se refere.
+Nuno Almeida, Bispo Auxiliar de Braga
Adaptado de http://www.diocese-braga.pt/noticia/1/25522

BOLETIM
SALDO DE 2019
Entradas na semana: 26 .07.2020 a 02.08.2020
Saídas na semana: 26.07.2020 a 02.08.2020
Total entradas 2020
Total saídas 2020
Saldo 2020

-40,88 €
0,00 €
174,91 €
735,00 €
763,40 €
-69,28 €

MISSAS
Das ofertas das Alminhas de Cepães foram mandadas
celebrar 25 missas.
Das esmolas dos Coros do Imaculado Coração de Maria
foram mandadas celebrar 6 missas.

PELO VATICANO...
O Dicastério para os Leigos, a Família e a
Vida lançou esta segunda-feira uma
campanha de abraços, físicos e virtuais,
para os mais velhos, inspirada pelas
palavras do Papa Francisco sobre o
Dia dos Avós.
“É possível vencer o isolamento
dos idosos também respeitando
rigorosamente as normas de saúde em
matéria de Covid-19. A pandemia atingiu
particularmente os idosos e debilitou os
já fracos vínculos entre as gerações,
mas respeitar o distanciamento não
significa aceitar um destino de solidão e
de abandono”, assinala um comunicado
do organismo da Cúria Romana.
A campanha “Cada idoso é teu avô”
convida os jovens de todo o mundo a
fazer “um gesto de ternura para com os
idosos que se sentem sozinhos”.
A nota destaca os testemunhos que chegam de várias comunidades católicas, que multiplicaram contactos telefónicos, via web, redes sociais – “até serenatas para os hóspedes das casas de repouso” – realizados por jovens, para impedir a solidão de muitas pessoas forçadas pela pandemia a permanecer em suas
casas ou fechadas em lares.
Nesta fase da campanha, para respeitar as normas sanitárias em vigor nos diferentes países, o convite
é o de “reunir virtualmente os idosos mais solitários do bairro ou da paróquia e enviar-lhes um abraço,
como o Papa pediu, por meio de uma ligação telefónica, uma videochamada ou uma imagem”.
“Onde for possível – ou quando a emergência sanitária permitir -, convidamos os jovens a tornar o
abraço ainda mais concreto, indo ao encontro dos idosos pessoalmente”, acrescenta o Dicastério para
os Leigos, a Família e a Vida.
A iniciativa tem associada a hashtag #sendyourhug e os posts mais significativos vão ser divulgados nas
contas de redes sociais do organismo do Vaticano, @laityfamilylife.
In http://www.diocese-braga.pt/noticia/1/25527

DURANTE A CELEBRAÇÃO
DA MISSA CAMPAL É
OBRIGATÓRIO O USO DE
MÁSCARA EM TODO O
RECINTO DO ADRO,
BEM COMO RESPEITAR
AS MEDIDAS EM VIGOR
ESTABELECIDAS
PELA DGS.
Morada: Rua Conde Madimba, n.º 2, 4740-572 Esposende - Tel: 253 961 391 Site: http://www.paroquiademarinhas.com - E-mail: paroquiademarinhas@gmail.com

