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Domingo, 24 de Abril
10h00 — Paroquianos
12h00 — Paroquianos
20h00 — Paroquiano
Segunda, 25 de Abril — 10h00
— Paroquianos
Terça, 26 de Abril — 19h00
— José Moreira Varandas, pais e sogros
— Maria Manuela Ferreira da Silva e filho
— Maria Eulália Nunes Silva
— Maria José Viana da Silva Pinto
Quarta, 27 de Abril — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 28 de Abril — 19h00
— Maria da Graça Martins Augusto 1.º

Aniv.º)
— Maria José Viana da Silva Pinto
— Maria da Silva Duarte e família
Sexta, 29 de Abril — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 30 de Abril — 19h00
— Maria da Paz Pereira (1.º Aniv.º)
— José Augusto Reis Pilar (30.º Dia)

Domingo, 01 de Maio
10h00 — S. José e Nossa Senhora de Fátima

12h00 — Maria Beleza Vilas Boas Patrão (1.º
Aniv.º)

Adoração Mensal – Exposição do Santís-
simo até à Eucaristia das 19h00

19h00 — Maria de Lurdes Novo Vareiro
Machado

Sábado, 01 de Maio
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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A GRANDE NOTÍCIA:
«Deus ressuscitou Jesus

ao terceiro dia!...»

(In)formação
Semanal 569

24 de Abril a 01 de Maio de 2011Domingo, 01 de Maio

Domingo, 01 de Maio

Sábado, 30 de Abril
— Da responsabilidade

das crianças
do 1.º e 4.º  Ano da Catequese

Sábado, 30 de Abril

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Teresa Castro
— Maria Esteves

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 7.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 8.º Ano da Catequese

— Maria da Conceição Esteves
— Pedro Esteves
— Pedro Rosa
—

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 5.º Ano da Catequese

Serviço de Acólitos

— Maria Helena Agante
— Ana Pereira
— Maria Isabel V. Rodrigues
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Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



Outros assuntos
Domingo de Páscoa

1.ª Leit. – Act 10, 34a. 37-43;
Salmo – Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23;
2.ª Leit. – Col 3, 1-4 ou 1 Cor 5, 6b-8;
Evangelho – Jo 20, 1-9.

Para muitos fiéis, a primeira missa da Pás-
coa é a deste dia e não a Vigília Pascal. Este
domingo é o mais importante de todo o ano;
todos os outros domingos recebem o seu sen-
tido do Domingo da Páscoa. Na noite da Vi-
gília Pascal foi aceso o Círio Pascal, símbolo
de que acreditamos na presença do Ressusci-
tado entre nós. Escutámos a melhor notícia
que poderíamos ter: que o Espírito de Deus
ressuscitou a Cristo da morte e O constituiu
Salvador e Senhor da História.

Serão 8 domingos da Páscoa. Em todos
eles, na 1.ª leitura, iremos ler o Livro dos Ac-
tos dos Apóstolos que nos apresenta a pri-
meira comunidade cristã, que, entre persegui-
ções e martírios e numa sociedade adversa,
soube dar testemunho da ressurreição de Cris-
to. Por isso, foi uma "comunidade pascal",
orientada interiormente pelo Espírito Santo
e, de modo visível, pelos ministros que Cris-
to escolheu. Hoje, escutamos o grande teste-
munho de Pedro, feito na casa do pagão Cor-
nélio: Cristo ressuscitou. Nesta Páscoa de
2011, somos convidados a ser testemunhas
de Jesus Cristo na nossa família, na nossa so-
ciedade e na vida profissional. Somos convi-
dados a ser testemunhas como Maria Mada-
lena, como as outras mulheres, como Pedro e
os restantes apóstolos. Em alguma liturgia
oriental, quando se proclama os Actos dos
Apóstolos na missa, a conclusão é sempre a

mesma: "e a Palavra de Deus foi crescendo
nesta igreja e em todas as igrejas". Há que
imitar os valentes cristãos da primeira comu-
nidade, mesmo que a nossa sociedade actual
não queira escutar esta mensagem, nem está
sensibilizada para lhe dar atenção.

Aquilo que fortalece a nossa fé, aquilo que
nos motiva para o testemunho é a mesma cer-
teza que tinham os apóstolos e que nós tam-
bém temos: a grande notícia de que "Deus
ressuscitou Jesus ao terceiro dia", como dis-
se Pedro em casa de Cornélio; de que "quem
buscais, Jesus, o Crucificado, não está aqui:
ressuscitou", como disse o anjo às mulheres
no evangelho que se proclamou na Vigília
Pascal. O prefácio desta missa é claro: "Ele é
o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do
mundo: morrendo destruiu a morte e ressus-
citando restaurou a vida".

Estes 50 dias pascais, que terminarão com
o dia de Pentecostes, serão vividos "como um
só e único dia festivo, como um grande do-
mingo". É esta a nossa alegria: a Páscoa de
Cristo é também a nossa Páscoa. Esta festa
da Páscoa, prolongada por 7 semanas, deve-
rá moldar o nosso modo de viver. A vida "pas-
cal" está cheia de alegria, de liberdade interi-
or, de energia, de luta contra o mal, de entre-
ga aos outros, de um clima de esperança e de
fé. São estes os sentimentos que nos dá Jesus
Ressuscitado. É esta a graça e a força que a
todos nos quer comunicar. Se celebrar a Pás-
coa se resumir a flores e a cantar aleluias, é
muito fácil e superficial. Celebrar a Páscoa,
é muito mais que isto. É na Primavera que
celebramos a Páscoa, tempo em que toda a
natureza se renova. Para os cristãos, deve ser
Primavera, sobretudo, no sentido espiritual
da Páscoa.

A Catequese e suas Festas
Recordo que na próxima terça-feira já há

Catequese.
Nesta Páscoa celebramos a Festa da Vida

com os adolescentes do 8.º Ano da Catequese.
Podemos dizer que foi o início da sua
Profissão de Fé. Tal como na Festa do Perdão
(do 3.º Ano), fizemos esta festa manifestando
a nossa comunhão em Igreja e a nossa união.
Enquanto na Festa do Perdão foram os de
Esposende a subirem até Vila Chã para
fazerem Festa, na Festa da Vida houve um
misto: Vila Chã celebrou na sua Igreja e, em
parte, na de Esposende (5.ª e 6.ª feira Santa),
uma vez que esta festa não se resume ao
último dia.

Outras festas da Catequese deverão ser
feitas nesta comunhão, se queremos que elas
corram bem, sem andarmos num corre-corre,
de um lado para o outro.

Embora já com data marcada desde o
início do ano, as festas da Catequese que nos
faltam fazer este ano são as seguintes:
2.º Ano – Festa do Pai Nosso .. 05 de Junho
3.º Ano – Festa da Eucaristia ..  23 de Junho
4.º Ano – Festa da Palavra ......  12 de Junho
6.º Ano – Festa da Fé .............  19 de Junho
8.º Ano – Profissão de Fé .......  26 de Junho
10.º Ano – Festa do Envio .......  02 de Julho

As datas aqui apontadas referem-se sem-
pre ao Domingo ou Dia santo, como no caso
da Festa da Eucaristia (Primeira Comunhão).
Claro que será impossível realizar sempre a
festa nas duas comunidades no mesmo dia,
pelo que a experiência da Festa do Perdão nos
deve levar a pensar, mais uma vez, em fazer-
mos união, podendo Esposende deslocar-se a
Vila Chã e/ou Vila Chã a Esposende.


