
Serviço Litúrgico
Domingo, 24 de maio — 08h45
— Paroquianos
Segunda, 25 de maio — 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
— Albino Sampaio da Silva e família
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Anselmo Boaventura, esposa, filha e família
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Cecília Martins de Lima e filho
— Emília Joaquina, José Carlos Costa e sogra
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Albino Almeida Linhares e pai
— Manuel Pires Afonso, pais e sogros
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Antónia Pires
— Maria Dias Couto, marido e filha
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Rosa Lopes e família
Quarta, 27 de maio — 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António José Pires Júnior, esposa e família
— Carlos Manuel Cruz  Silva, sogros e família
— Gracinda Antónia Barbosa e família
— João Barbosa dos Santos e família
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Manuel Pires Afonso, pais e sogros
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Antónia Pires
— Maria Barbosa e família
— Maria da Conceição da Silva e família
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— Rafael Costa, avós, tios, Cecília e Carlos
— Padre Manuel Ferreira da Torre
Sábado, 30 de maio — 17h30
— Nossa Senhora de Fátima
Domingo, 31 de maio — 08h45
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 30 de maio – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 1.º e 6.º Ano da Catequese
Domingo, 31 de maio – 08h45

Leitores:

    — Adolescentes do 9.º Ano
Acólitos:

    — Adolescentes do 8.º Ano

— Da responsabilidade
do 4.º Ano da Catequese
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 O Espírito Santo implica
o nosso ser Igreja...

Ele é o alimento da comunhão...
• • •    • • •    • • •    • • •     • • •    • • •

24 a 31 de maio de 2015

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

— Ana Isabel Miranda da Quinta
— Manuela Coutinho

Mês de Maria
e a Virgem Peregrina
Vamos entrar na última semana do Mês de

Maria que este ano não teve Procissão de Ve-
las, tendo em copnta a Procissão de Velas
Arciprestal na recepção da Virgem Peregrina de
Fátima, a ter lugar no dia 13 de Junho, em
Esposende.

A preparar a visita da Virgem Peregrina, ire-
mos prolongar o “Mês de Maria” até à chega-
da da mesma, rezando cada dia em comunhão
com cada Arciprestado em que a imagem se
encontrar, continuando a ser orientado pela
Catequese de segunda a sexta, às 19h00, com a
seguinte organização:
Segunda-feira ........................  5.º e 6.º Ano
Terça-feira .............................  4.º e 7.º Ano
Quarta-feira ..........................  3.º e 8.º Ano
Quinta-feira ..........................  2.º e 9.º Ano
Sexta-feira ...........................  1.º e 10.º Ano

http://paroquiadesposende.wordpress.com/informacao-semanal-de-vila-cha


Outros assuntos
Domingo de Pentecostes

1.ª Leit. – Act 2, 1-11;
Salmo – Sal 103, 1ab e 24ac. 29bc-30. 31 e 34;
2.ª Leit. – 1 Cor 12, 3b-7. 12-13;
Evangelho – Jo 20, 19-23.

O tema deste domingo é, evidentemente, o
Espírito Santo, o Dom de Deus a todos os cren-
tes, o Espírito dá vida, renova, transforma, cons-
trói comunidade e faz nascer o Homem Novo.

Ele dará testemunho de Mim
Continuamos no contexto da última ceia, em

que Jesus abre o seu coração, como nunca o
fizera. Como era possível que os seus amigos
pudessem absorver a torrente daquela mensa-
gem de amor? Mas Jesus também não preten-
de fazer deles uma espécie de “enciclopédias
evangélicas”, compêndios de conceitos sobre
a fé. Jesus sabe que eles não podem “supor-
tar” porque numa concha não cabe a imensi-
dão do mar! Jesus quer antes fazer deles “me-
teoros evangélicos” capazes de iluminar, de dei-
xar rastos de luz, de incendiar com o seu amor
a terra inteira.

É na Ceia em que Jesus faz o seu testamen-
to de amor, que surge a promessa do Espírito
Santo. Ele não age como uma força imposta,
que faz de nós marionetas passivas. Só Ele, que
procede do Pai, que é bombeado pelo coração
do Filho amado, conhece tudo o que se passa
no âmago da Trindade, por isso Ele é a corren-
te a carregar a bateria poderosa que mantém
operacional em nós o bem, a beleza, a criativi-
dade e a compaixão. Como em Maria, é o Espí-
rito Santo que fecunda o nosso coração para
gerar Cristo e o “dar à luz”. Cabe a nós a aber-
tura para O acolher e a disponibilidade para O
deixar agir em nós e por nós. Passamos então a
ser não apenas de Jesus, mas rosto de Jesus,
beleza, gestos, voz e palavra de Jesus.

Festas de S. Lourenço
Encontra-se, finalmente, constituída a Comis-

são de Festas de S. Lourenço, que este fim de
semana já abre o Bar e no próximo sábado
vai recolher a esmola de S. Miguel.

São membros da Comissão:
Presidente – P. Delfim Duarte Fernandes
Vice-Presidente – Joaquim Neto Lemos
Secretário – Jacinto Branco
Tesoureiro – Armando Manuel Costa A. Viana
Vogais: Alfredo Branco Neiva; Alfredo Fernan-

des Barbosa; André Bruno da Silva Fernan-
des; António de Jesus Monteiro; Armando
José Sousa da Torre; Carlos Fernando Sam-
paio da Silva; Daniel Gomes; Eduardo da
Silva Fernandes; Fernando Alves; Fernando
Cepa; Henrique Fernando Monteiro Pires;
Hugo André Lima Jorge; Hugo Miguel Lima
Sá Branco; João Afonso Escrivães; Joaquim
Miranda; Jorge Albino Fortunato Boaventu-
ra; Jorge Cardoso; Jorge Filipe Ribeiro Sá;
Jorge Marcelo Ribeiro Miranda; Jorge Mi-
guel Gonçalves Lemos; José Luís Ribeiro;
José Maria Brás da Silva; Manuel Eduardo
Rocha Boaventura; Maria Alzira Sampaio da
Silva Monteiro; Maria Inês Couto Pires;
Mário Alves Brás; Paulo Jorge Pereira Pa-
rente; Ricardo Braga Lima Branco; Ruben
Alexandre Gomes Cardoso; Tiago Daniel
Ribeiro Sá; Vicente Paulo Fernandes Brás;
Vitor Manuel Afonso da Silva.
Em nome da comunidade, desde já agra-

deço a quantos, com sacrifício, aceitaram fa-
zer parte desta Comissão.

Da comunidade, apesar da crise que ain-
da sentimos, acredito que vai saber colaborar
e honrar a Deus, a S. Lourenço e a sua terra.

E vós também dareis testemunho…
Às vezes gostaríamos de ter o nosso pecú-

lio privado de inspiração disponível para os nos-
sos discernimentos, o nosso Espírito Santo
doméstico, como as crianças, na feira, que tra-
zem os seus balõezinhos coloridos presos às
mãos por um fio. Mas o Pentecostes é a nu-
vem teofânica que não cabe nas dimensões ta-
canhas do nosso balãozinho, mas que dilata as
medidas do nosso coração até abarcar o mun-
do inteiro, cada homem e mulher, para os reve-
lar destinatários de um amor incrivelmente gra-
tuito e tão desperdiçado. O Espírito Santo im-
plica o nosso ser Igreja, é Ele o alimento da
comunhão e esta comunhão expressa o unís-
sono da verdade. Ele não é de acesso privado,
mas visita o mundo em línguas apenas lidas num
contexto inteligível. Cada um de nós é uma pa-
lavra do poema de Deus, cada um de nós é
uma nota da melodia que Deus executa neste
mundo. Ele é a conduta íntima que nos liga à
fonte, por isso não deixa arrefecer o nosso amor,
solta os diques da nossa timidez, revigora a nossa
fragilidade, abastece a nossa exiguidade de ho-
rizontes, é o diapasão da verdade.

… porque estais comigo.
O Pentecostes é o habitat natural do cristão

que se assume como tal e procura desenvolver
e manter a sua vida em Cristo. Este ESTAR
com Cristo não é pieguice devocional, estática
e ociosa. Estar com Ele também é permanecer
debaixo do caudal do seu coração e do seu
olhar, para O conhecer, para deixar-se amar,
para deixar-se (re)criar, mas depois para O se-
guir até àqueles “locais” onde Ele nos quiser
enviar. Estar com Ele é permanecer onde Ele
continua a caminhar, a abençoar, a curar, a amar.
O “com Cristo” torna o verbo ESTAR explosi-
vo e diligente… urgente! ESTAR com Ele faz-
-nos entrar na sua dinâmica do dom, do arris-
car a vida como investimento de amor, do as-
sumir-se como vivo Evangelho!




