
Serviço Litúrgico
Domingo, 26 de maio — 08h30
— Almas
Segunda, 27 de maio — 19h00
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Albino Sampaio da Silva
— Álvaro Ferreira Coutinho
— António Sá Queirós, esposa e filhos
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e familiares
— Manuel da Silva Pires
— Amélia Ferreira Pires e filho
— Manuel Pires Afonso
— Maria da Conceição da Silva e família
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Cecília Martins de Lima
— Augusto Rafael, avós e tia
Quarta, 29 de maio — 19h00
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa e filha
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Manuel Pires Afonso
— Emília Barbosa Miranda, marido, filha e genros
— Álvaro Ferreira Coutinho
— António José Pires Júnior, pais e irmã
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
— João Barbosa dos Santos
— Maria Augusta Marques da Silva e família
— Manuel António Pires, esposa e filhos
Sexta, 31 de maio — 21h00

Procissão de Velas
— Laurinda Gonçalves de Lemos
— Maria Alves Ferreira
— Maria Neves Dias
— Maria Elvira Miranda Lima Santos
— Álvaro Ferreira Coutinho
Sábado, 01 de junho — 17h30
— Almas
Domingo, 02 de junho
14h00 — Santíssimo Sacramento

Missa da Primeira Comunhão
16h00 — Adoração Arciprestal em Esposende
17h30 — Procissão Arciprestal do Santíssimo
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26 de maio a 2 de junho de 2013
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Intenções das Missas
Sábado, 1 de junho – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

das crianças do 1.º e 6.º Ano
Domingo, 2 de junho — 14h00

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 8.º Ano

— Da responsabilidade das crianças
e catequistas do 4.º Ano
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Ano da Fé
No domingo, 02 de junho, o

Papa Francisco convoca toda a
Igreja para adoração a Jesus
Sacramentado. Os fiéis são con-
vidados a unirem-se em oração

com o Santo Padre que as 17h00 do horário
local ( 16h00 no horário de Portugal) estará
na Basílica de São Pedro em adoração du-
rante uma hora.

 De acordo com o comunicado da Santa
Sé o Pontifíce convida os pastores locais a
promoverem nas suas Catedrais e noutras igre-
jas das suas dioceses uma hora de adoração
Eucarística em sintonia com o Santo Padre
em Roma.

 De acordo com o carta assinada pelo pre-
sidente da comissão para o Ano da Fé, dom
Rino Fisichella, «deste modo, esperamos que
muitos fiéis possam unir-se ao mesmo tempo
com seus bispos, junto de Jesus Sacramentado,
e em espírito de união com o Sucessor de
Pedro".

Catequistas e Pais das crianças
da Primeira Comunhão
— Adolescentes do 9.º Ano

Somos reflexos do amor de Deus.
Somos como que «trindadezinhas»

andando pelo mundo....



Outros assuntos
Domingo da Santíssima Trindade

1.ª Leit. – Prov 8, 22-31;
Salmo – Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Rom 5, 1-5;
Evangelho – Jo 16, 12-15.

«Alguns de nós acreditam que Deus é
Todo-Poderoso e que pode fazer tudo, e que
Deus é Todo-Sabedoria e sabe como fazer
tudo. Mas que Deus é Todo-Amoroso e quer
amar tudo, aqui nos inserimos nós. E essa ig-
norância atrapalha a maioria dos amantes de
Deus, como eu vejo (...) Deus quer ser pen-
sado como nosso Amante» (Julian de Norwi-
ch, místico anacoreta, que viveu entre 1342 e
1416). Substituir o Deus-poder pelo Deus-
Amor é tarefa da nova evangelização. O mis-
tério da Santíssima Trindade é a proclamação
desta verdade.

Deus é amor em si mesmo. Pelo misté-
rio trinitário sabemos que Deus não está sozi-
nho: não é uma solidão de um, mas um amor
tri-uno e solidário, uma comunhão de três. As
pessoas trinitárias interpenetram-se umas às
outras no diálogo perfeito, numa abertura per-
feita, numa perfeita comunhão de amor. Na
Trindade, cada pessoa dá espaço para a habi-
tação das demais pessoas trinitárias: o Pai é
morada do Filho e o Filho é morada do Pai; o
Espírito repousa no Filho e encontra n'Ele a
sua habitação. Em cada pessoa trinitária há a
capacidade de dar espaço. Há uma diversi-
dade que não deixa de ser uma.

Deus é amor para fora de si mesmo. A
Sabedoria (=Verbo) já estava com o Pai an-
tes da criação do mundo e ama-nos antes da
origem de tudo, sonhando-nos no amor (cf. Ef
1,3-4). Ao criar tudo o que existe, molda o

Procissão de Velas
A encerrar o nosso M~es de Maria, tere-

mos na próxima sexta-feira, dia 31 de maio,
a nossa Procissão de Velas, que tem início às
21h00 com a Eucaristia.

Confissões
A preparar a festa da Primeira Comunhão,

teremos na próxima quarta-feira, no final da
Missa, as Confissões para as crianças e pais
da Primeira Comunhão.

Celebração Arciprestal
do Corpo de Deus

Esposende – 2 de junho de 2013
Respondendo a um apelo, vindo da San-

ta Sé, para celebrarmos a Festa do Corpo
de Deus em sintonia com o Santo Padre, o
Papa Francisco, o Arciprestado de Esposen-
de programou para a cidade, uma hora de
Adoração (16h00-17h00) e uma Procissão
Arciprestal do Santíssimo às 17h30, que
encerra com a celebração da Eucaristia
(Missa Campal).

Na Procissão, para além do povo comum
e das crianças e adolescentes da Cateque-
se, terão lugar de destaque as crianças que
nesse dia fazem a sua Primeira Comunhão.

Como Pároco, darei particular atenção
à participação da nossa Paróquia. O nosso
(Vosso) sentido de Igreja/Comunhão terá
repercussões no futuro.

mundo e antecipa a obra da criação no seu
amor, premeditando uma obra cheia de bele-
za e carinho: «Assim fala a sabedoria de Deus:
O Senhor me possuiu como primícias dos seus
caminhos, antes das suas obras mais antigas;
desde a eternidade fui constituída, desde o
princípio, antes das origens da terra» (Pr 8,
22-23). A alegria de Sabedoria Eterna é mol-
dar o mundo e participar da história da cria-
ção: «eu era o seu encanto, dia após dia, brin-
cando, todo o tempo, na sua presença, brin-
cando na superfíce da terra e alegrando-me
por estar com os filhos dos homens» (Pr 8,30).

Na plenitude dos tempos, a Sabedoria (O
Verbo) veio até nós para nos revelar o Seu
amor, para nos redimir, para que tenhamos
acesso a Deus: (cf. Rm 5,1-2). O Filho envia do
Pai o seu Espírito: Espírito da Verdade que
nos ensina e nos aconselha (Jo 16,13), Espíri-
to de amor que se derrama em nossos cora-
ções (Rom 5,5). É por Ele que podemos ven-
cer toda a tribulação, porque sentimos dentro
de nós a sua presença, um amor sem limites
que vive em nós.

Quando experimentamos a graça Trinitá-
ria, mediada em Cristo, entendemo-nos ama-
dos, criados, redimidos e santificados. Em pri-
meiro lugar, a Trindade afeta-nos pessoalmen-
te. Num segundo momento, ao cultivarmos a
intimidade com o Deus Trindade, aceitamos
livremente o dom de Deus e tornamo-nos co-
laboradores de sua ação no mundo. Por meio
do Espírito Santo, cada pessoa é convidada a
conformar a sua vida à de Cristo e a dar con-
tinuidade ao plano da salvação de Deus Pai.
Ao contemplarmos que Deus é mais amor do
que poder, saímos de nós mesmos para ser-
mos reflexos da Trindade, reflexos do amor
no mundo. Somos como que «trindadezi-
nhas» andando pelo mundo.




