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Domingo, 29 de Maio

10h00 — Paroquianos

12h00 — Santíssimo Sacramento

18h00 — Procissão do SS.mo Sacramento

19h00 — Santíssimo Sacramento

Segunda, 30 de Maio — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 31 de Maio — 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
— António Ferreira Soeiro
—
—

Quarta, 01 de Junho — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 02 de Junho — 19h00
— Associados do Coração de Jesus
—
—
—

Sexta, 03 de Junho — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 04 de Junho — 19h00
— Carlos Alberto Enes de Magalhães (1.º

Aniv.º)

Domingo, 05 de Junho

10h00 — Paroquianos/Missa do Senhor

12h00 — Família Areia

19h00 — Fernando da Silva Azevedo (7.º Dia)

— Manuel Fernandes Neto de Faria

Sábado,  04 de Junho
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

 Seguir Cristo não se esgota
em aceitar um conjunto

de ideias e de princípios...

(In)formação
Semanal 574

29 de Maio a 05 de Junho de 2011Domingo, 05 de Junho

Domingo, 05 de Junho

Sábado, 04 de Junho
— Da responsabilidade

das crianças
do 5.º  Ano da Catequese

Sábado, 04 de Junho

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Leandra Rodrigues

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 10.º Ano

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

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

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

Serviço de Acólitos

— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
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OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
VI Domingo de Páscoa

1.ª Leit. – Act 8, 5-8. 14-17;
Salmo – Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 e 20;
2.ª Leit. – 1 Pedro 3, 15-18;
Evangelho – Jo 14, 15-21

A Liturgia é consciente da fraqueza da
natureza humana. Sabendo que é difícil man-
ter o ritmo e o clima festivos do Domingo de
Páscoa, celebrado há um mês, pede a Deus
neste domingo que nos conceda "a graça de
viver dignamente estes dias de alegria em
honra de Cristo Ressuscitado" (oração co-
lecta). A Solenidade de Pentecostes ajudar-
nos-á a recuperar esta alegria pascal.

O Tempo Pascal encerra-se com a Soleni-
dade do Pentecostes, na qual celebramos a
descida do Espírito Santo sobre os Apósto-
los.

O evangelho deste domingo é um extrac-
to do discurso de despedida de Jesus na Últi-
ma Ceia, onde promete o Espírito Santo aos
seus discípulos: "Eu pedirei ao Pai, que vos
dará outro Paráclito (Defensor), para estar
sempre convosco: o Espírito da verdade".
Assim como Jesus foi preparando os discí-
pulos para o grande acontecimento do Pente-
costes, assim também a liturgia convida-nos
a preparar esta Solenidade, cume do Tempo
Pascal.

Ao longo da história, os cristãos serão cri-
ticados, desprezados e humilhados. Perante
estas dificuldades, teremos sempre o Espíri-
to Santo que nos animará. Ele é o Espírito da
Verdade, ou seja, está intimamente relacio-
nado com a revelação de Jesus. É o Espírito
que nos ajudará a aprofundar a sua mensa-
gem salvífica e a vivê-la na vida.

Finalmente, Jesus promete a presença per-
manente do Espírito. Regressando ao Céu,
Jesus não deixa órfãos os seus discípulos
("Não vos deixarei órfãos"). O Espírito San-
to estará sempre connosco, animando a Sua
Igreja.

Jesus faz referência à importância do se-
guinte binómio: unidade da fé/vida: "Se Me
amardes guardareis os meus mandamentos".
Acreditar supõe um modo concreto de agir.
Seguir Cristo não se esgota em aceitar um
conjunto de ideias e de princípios, mas su-
põe um determinado estilo de vida. A oração
colecta afirma: "de modo que a nossa vida
corresponda sempre aos mistérios que cele-
bramos". Na oração depois da comunhão pe-
dimos: "multiplicai em nós os frutos do sa-
cramento pascal e infundi em nossos cora-
ções a força do alimento que nos salva". Para
se revelar a alguém, Jesus exige uma "impli-
cação moral da fé": "Se alguém aceita os
meus mandamentos e os cumpre, esse real-
mente Me ama. E quem Me ama, será ama-
do por meu Pai e Eu amá-lo-ei e manifes-
tar-Me-ei a ele".

O Espírito Santo, prometido por Jesus no
evangelho, tem uma grande relação com o
sacramento da confirmação. A primeira lei-
tura é um dos textos do Novo Testamento que
fundamentam este sacramento, que não bas-
ta celebrar uma vez, mas que devemos viver
cada dia.

No diálogo com Nicodemos, Jesus dizia
que era necessário nascer da água e do Espí-
rito para entrar no reino de Deus (Jo 3, 5).
Este nascimento acontece no baptismo, onde
também recebemos o Espírito Santo. Pela
Confirmação recebemos a plenitude do Es-
pírito Santo que fortalece a nossa fé, conver-
tendo-nos em testemunhas do Ressuscitado.

Festa do Pai Nosso
Pelo Baptismo pertencemos à família de

Deus, uma família que ora ao Pai uma ora-
ção comum, uma oração que o próprio Jesus
nos ensinou: Pai Nosso.

Ao longo dos vários encontros de Cate-
quese deste ano, as crianças do 2.º Ano fo-
ram conhecendo o Amor de Deus por nós,
amor tão grande que nos leva a chamá-Lo
de Pai Nosso. Agora somos convidados a lou-
vá-lo na Eucaristia do próximo Sábado, onde
iremos celebrar a Festa do Pai-Nosso, este
ano na Igreja Paroquial de Vila Chã.

Não é uma festa pomposa, como em ou-
tros anos de catequese, mas será sem dúvi-
da uma festa marcante, em especial pelo seu
significado. Marcante ainda tendo em con-
ta a comunhão a que o mesmo Pai nos con-
duz e que se traduz pela celebração conjun-
ta desta festa pelas duas comunidades servi-
das pelo mesmo Pároco: Vila Chã e Espo-
sende. Que as crianças de Esposende e suas
famílias se sintam bem acolhidas na Casa
do mesmo Pai. Parabéns a todos por este si-
nal de comunhão.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

tinua a funcionar no seu horário normal de
Verão:
Terça .................................  18h30 – 19h00
Quinta ...............................  18h30 – 19h00
Sábado ..............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

.


