
Serviço Litúrgico
Domingo, 31 de maio — 08h45
— Paroquianos
Segunda, 01 de junho — 19h00
— Sagrado Coração de Jesus
— Nossa Senhora de Fátima
— Almas
— Albino Ferreira da Silva
— Manuel Pereira da Torre
— António Gonçalves da Silva
— Manuel da Silva Sá
— Laurinda Pereira Couto
— Albino Silva Baltazar
—  Salatina da Silva
— Carminda Pires
Quarta, 03 de junho — 19h00
— Sagrado Coração de Jesus
— Nossa Senhora de Fátima
— Almas
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino de Jesus Pires e esposa
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e

família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António José Pires Júnior, esposa e família
— Augusto Rafael e tios Cecília e Carlos
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Torres Barbosa
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Antónia Pires
— Maria Lúcia Lisboa Pires e pais
— Olívia  Rossas Fernandes, avós e tios
— P. Manuel Ferreira da Torre
Sábado, 06 de junho — 16h00
— Paroquianos (1.ª Comunhão)
Domingo, 07 de junho — 08h45
— Manuel Ferreira Clemente (30.º Dia)

545

Intenções das Missas
Sábado, 06 de junho – 16h00

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 2.º e 5.º Ano da Catequese
Domingo, 07 de junho – 08h45

Leitores:

    — Adolescentes do 8.º Ano
Acólitos:

    — Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade
da Primeira Comunhão
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 Pela fé na Santissima Trindade,
os cristãos têm um modo original

de compreender Deus....
• • •    • • •    • • •    • • •     • • •    • • •

31 de maio a 7 de junho de 2015

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

— Rosa Maria Baltazar Vilas Boas
— Ana Cristina Couto Sá

 Virgem Peregrina
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

Ainda a preparar a Visita da Virgem Pere-
grina teremos:
– 03 de junho – 21h30 –  Encontro Arciprestal

de Catequistas, no Centro Paroquial de
Esposende.

– 04 de junho – 21h30 –  Encontro Arcipres-
tal dos Ministros Extraordinários da Comu-
nhão, no Centro Paroquial de Esposende.



Outros assuntos
Domingo da SS.ma Trindade

1.ª Leit. – Deut 4, 32-34. 39-40;
Salmo – Sal 32, 4-5. 6 e 9. 18-19. 20 e 22;
2.ª Leit. – Rom 8, 14-17;
Evangelho – Mc 28, 16-20.

Terminado o tempo pascal com a Solenidade
de Pentecostes, a liturgia celebra a Santíssima
Trindade. Após proclamar nos santos mistérios
que o Pai entregou o Filho por amor ao mundo
na potência do Espírito Santo e, no mesmo Es-
pírito Eterno, o ressuscitou dos mortos para
nossa salvação, a Solenidade de hoje é um modo
que a Igreja encontra para louvar, engrandecer e
adorar na proclamação exultante, o amor sem
fim da Trindade Santa.

Por confessar a fé na Santissima Trindade,
os cristãos têm um modo absolutamente origi-
nal de compreender Deus. Os judeus sabem que
Deus é um só; aquele que os arrancou da terra
do Egisto, da casa da servidão. Ouvimos falar
dele na primeira leitura: “Reconhece hoje e gra-
va em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em
cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há
outro além dele”. Os muçulmanos afirmam que
não há outro Deus a não ser o único Deus de
Abraão. Neste sentido, esta é também a nossa
fé. Deus é um só, uma Essência eterna, infinita,
omnipotente, imutável. Deus é absolutamente
um, que não pode ser multiplicado nem dividido:
ele é Amor todo inteiro, inteiro na Beleza, inteiro
na Infinitude, inteiro na Omnipotência e na Om-
nipresença. Como os judeus e como os muçul-
manos nós confessamos firmemente que só há
um Deus, absolutamente uno, Senhor do céu e
da terra, diferente e para além de tudo quanto
existe, de tudo quanto possamos compreender e
imaginar.

No entanto, contemplando Jesus Ressusci-
tado, glorificado, divinizado na sua natureza hu-

Matrículas na escola...
Continuam a decorrer até 15 de junho

as matrículas para o pré-escolar (também
no nosso Infantário) e para o 1.º ano de es-
colaridade.

No acto da Matrícula ou renovação da
mesma os Encarregados de Educação cristãos
devem pedir a matrícula na aula de EMRC
(Educação Moral e Religiosa Católica).

A disciplina de EMRC é um direito dos
alunos e, sobretudo, dos pais que são os
responsáveis pela educação dos filhos. A
Igreja tem uma função de ajudar mas o di-
reito fundamental pertence aos pais.

Se os pais dispensam esta disciplina na
escola, onde temos professores bem prepa-
rados e que dão testemunho, porque insis-
tem numa catequese paroquial apenas para
os sacramentos ou sacramentais? As aulas
de EMRC e a Catequese são dois meios
complementares na formação cristã. Sai-
bamos acolher os dois.

...e na Catequese
As matrículas na Catequese decorrem de

acordo com  o Calendário já estabelecido, que
é o seguinte:
Renovação do 1.º ao 6.º Ano......... 01 a 15/06
Renovação do 7.º ao 9.º Ano......... 16 a 30/06
Primeira Matrícula .................. 1/06 a 30/06

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  continua a fun-

cionar no seu horário normal:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

mana por obra do Espírito de Deus, nós procla-
mamos com o Novo Testamento e todas as ge-
rações cristãs, que o nosso Salvador é Deus,
enviado pelo Pai, que é Deus, para nossa salva-
ção; enviado na potência do Espírito que é tam-
bém divino e divinizante, Paráclito que não é algo
de Deus, mas Alguém de Deus, uma Pessoa, na
qual o Pai ressuscitou o Filho e, habitando em
nós, dá testemunho da divindade do Pai e do
Filho, enche-nos de vida divina, guia-nos, sus-
tenta-nos, ilumina-nos.

As palavras de São Paulo, na segunda leitu-
ra, davam testemunho das Três pessoas divi-
nas: do Pai que enviando a nós o Espírito do
Filho nos faz filhos no único filho Jesus. S. Pau-
lo dizia: “O próprio Espírito se une ao nosso
espírito para nos atestar que somos filhos de
Deus. E, se somos filhos, somos também herdei-
ros de Deus e co-herdeiros de Cristo”...

A nossa fé, que transborda a lógica humana,
transcende o balbuciar da nossa pobre lingua-
gem, ultrapassa os nossos limitados e tateantes
paradigmas: Deus é um só, absolutamente. En-
quanto a natureza humana, apesar de generica-
mente uma só, se multiplica nos indivíduos hu-
manos, a natureza divina é absolutamente una,
indivisível e imultiplicável, una não só genérica,
mas também numericamente; e, no entanto, essa
natureza é, ao mesmo tempo e perfeitamente,
Pai, Filho e Santo Espírito. A natureza divina está
toda no Pai e, incompreensivelmente, toda no
Filho e, ainda, toda no Espírito Santo. A unidade
em Deus é incompreensível, absolutamente per-
feita e eterna. Assim sendo, em Deus não há três
vontades iguais, mas uma só vontade; não há
três poderes iguais, mas um só poder, não há
três consciências iguais, mas uma só consciên-
cia. Mais uma vez: Deus é absolutamente UM!
E, no entanto, os três divinos são absolutamente
diversos: só o Pai gera, só o Filho é gerado, só o
Espírito é a própria Geração; só o Pai é o Aman-
te, só o Filho é o Amado, só o Espírito é o Amor.




