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Domingo, 06 de maio
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Emília Pinto Vilarinho

Missa do Senhor (início do Lausperene)
Adoração do Santíssimo até às 19h00.

19h00 — José Martins Rodrigues
Segunda, 07 de abril — só às 16h30
— Santíssimo Sacramento
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 08 de maio  — só às 16h30
— Santíssimo Sacramento
— Nossa Senhora de Fátima
— Maria do Céu Gonçalves Jorge
Quarta, 09 de maio — só às 16h30
— Santíssimo Sacramento
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 10 de maio — só às 16h30
— Santíssimo Sacramento
— José Ferreira Dias, pais e irmãos
— Maria Beleza Patrão
Sexta, 11 de maio — só às 16h30
— Santíssimo Sacramento
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 12 de maio — só às 16h30
— Maria Teresa Gomes Vieira e marido
Domingo, 13 de maio
10h00 — N.ª Senhora da Guia/Paroquianos
12h00 — Maria da Glória Lopes de Miranda

(30.º Dia)
19h00 — Santíssimo Sacramento

— Nossa Senhora de Fátima
— Maria José Caldas de Amorim (1.º

Aniv.º)

Sábado, 12 de maio

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Jesus é a Videira e nós os ramos:
Como dar valor à missão de tantos

que partilham com os necessitados?

6 a 13 de maio de 2012
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Domingo, 13 de maio

Domingo, 13 de maio

Sábado, 12 de maio

Sábado, 12 de maio

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Leandra Rodrigues
— António Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 10.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 7.º Ano da Catequese

—
—

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Maria Helena Agante
— Ana Pereira

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
dos crianças e Catequistas
do 5.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças
do 1.º e 6.º Ano da Catequese

—
—

(In)formação
Semanal 623

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



Outros assuntos
5.º Domingo de Páscoa

1.ª Leit. – Act 9, 26-31;
Salmo – Sal 21, 26b-27. 28. 30. 31-32;
2.ª Leit. – 1 Jo 3, 18-24;
Evangelho – Jo 15, 1-8.

A parábola do Bom Pastor, que escutámos
na semana passada, revitalizou a nossa vida,
dando coragem para seguirmos o Ressuscita-
do. A parábola deste domingo, a da videira e
dos ramos, ajuda-nos a ver os frutos da nossa
opção de seguir Jesus, de ser seus discípulos:
"A glória de meu Pai é que deis muito fru-
to. Então vos tornareis meus discípulos".
Hoje, apercebemo-nos que o batismo que re-
cebemos tem um especial efeito: a união com
Cristo. Seguir Cristo e estar unido a Ele é a
mesma coisa. De outro modo, poderíamos en-
tender "seguir Jesus" como pura obediência
a uma doutrina ou a uma norma de conduta
(moral).

Aquilo que Jesus nos oferece não é uma
submissão doutrinal a Ele, mas convida-nos a
uma adesão a Ele, à sua vida; ou seja, que
aceitemos com liberdade que ele se une a nós,
que a sua vida está em nós. Unidos a Jesus
Cristo, os frutos que daremos serão os seus
frutos. A nossa ação será a participação na
sua ação. A parábola da videira e dos ramos
diz-nos precisamente isto. Não pede aos cris-
tãos que sejam ativistas, que "façamos coi-
sas". Nem valoriza as pessoas segundo o nú-
mero das suas "boas obras". Tantas vezes
avaliamos tudo em função da eficácia, em fun-
ção dos resultados da "produção", que é um
critério económico. Mas não é este o critério
de Jesus quando fala em dar fruto, sobretudo

Sagrado Lausperene
À semelhança do que aconteceu no ano

passado, damos início ao nosso Lausperene
este Domingo, na Missa das 12h00.

Reeditando o Lauperene comemorativo
dos 300 anos dos Lausperenes, na V Semana
da Páscoa (este ano de 6 a 13 de Maio)
faremos lausperene todos os dias, com o
programa que consta no Cartaz afixado na
Igreja e no Centro Paroquial.

No Sábado, o programa de Adoração
será o seguinte:

09h00 – 10.º Ano da Catequese e JCE
10h00 – 7.º Ano da Catequese
11h00 – 8.º Ano da Catequese
12h00 – 6.º Ano da Catequese
13h00 – 9.º Ano da Catequese
14h00 – 5.º Ano da Catequese
15h00 – 4.º Ano da Catequese
16h00 – 3.º Ano da Catequese e CNE
17h00 – 2.º Ano da Catequese
18h00 – 1.º Ano da Catequese
19h00 – Eucaristia
No Domingo teremos as Eucaristias nas

horas habituais, com a nossa Procissão do
Santíssimo Sacramento às 18h00 (o
percurso será o mesmo do ano passado),
na qual deve participar toda a Catequese
à frente do Pálio.

Senhora da Guia entre nós
Na próxima quarta-feira, às 21h00,

teremos a Procissão de Velas da Senhora
da Guia que sai de Vila Chã para
Esposende, preparando a Peregrinação, que
este ano é da nossa responsabilidade.

No Domingo, dia 13, faremos o Cortejo
Automóvel, levando a Senhora da Guia a
Belinho, às 15h00.

porque pensa nas pessoas. E os frutos que po-
demos dar não devem ser necessariamente vi-
síveis: muitas vezes não se vêm, mas existem.
Como dar valor à missão de tantas pessoas
que partilham com os mais necessitados, aque-
les que não "rendem" à sociedade? Que valor
tem as horas e "dores de cabeça" de algu-
mas pessoas que se dedicam à pastoral e à
evangelização na sua paróquia e/ou movimen-
to? Como se pode avaliar a cruz de Jesus com
os critérios de mercado?

Estamos na Páscoa. É a Ressurreição que
permite avaliar a Cruz-Morte de Jesus e todo
o seu caminho, toda a sua vida e ação, que
aparentemente nada afetou o ritmo da socie-
dade do seu tempo, mas que transformou a
vida de tantas pessoas. E isto é que provoca
efeitos na vida social.

Nos Atos dos Apóstolos (1.ª leitura) en-
contramos S. Paulo (Saulo) que "procurava
juntar-se aos discípulos… Barnabé contou-
lhes como Saulo, no caminho, tinha visto o
Senhor". A sua vida tinha mudado, através de
uma opção radical por Jesus Cristo. Como o
salmo nos convida a cantar, também Paulo quer
"louvar o Senhor na assembleia dos jus-
tos". A Carta de S. João, que estamos a ler
nestes domingos, recorda-nos o mandamento
novo: "É este o seu mandamento: acreditar
e amar”.

A frase que temos de destacar neste do-
mingo é esta: "se alguém permanece em Mim
e Eu nele, esse dá muito fruto". Temos a
responsabilidade de manter vivo e eficaz o dom
recebido pelo batismo. Ergamos uma prece ao
Senhor por todos aqueles que, através das suas
obras, dão frutos, porque fazem o "que Deus
quer" (a vontade divina). É a graça de Cristo
que nos ajuda a fazer o bem.


