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Domingo, 19 de Junho

10h00 — Paroquianos (Festa da Fé)
12h00 — Pedro Areia Losa e família

19h00 — Rosa Gomes Pereira de Barros Zão
e família

Segunda, 20 de Junho — 20h30
— S. João Baptista
Terça, 21 de Junho — 20h30
— S. João Baptista
— Maria José Viana da Silva Pinto
— Manuel da Silva do Rosário
— José Inácio Miranda Ferreira, pai e sogros
— José Alves da Costa e pais

Quarta, 22 de Junho — 19h00
— Manuel Cerqueira Nunes da Silva e esposa
— Olinda Silva Ramalho
Quinta, 23 de Junho — Corpo de Deus
09h30 — Paroquianos (1.ª Comunhão)
12h00 — Família Areia

19h00 — Luís António Gomes (7.º Dia)

Sexta, 24 de Junho — 20h30
— S. João Baptista
Sábado, 25 de Junho — 19h00
— Fernando da Silva Azevedo (30.º Dia)
— Abílio Nunes Novo, esposa e filhos
Domingo, 26 de Junho

09h30 — S. João (Profissão de Fé)
12h00 — Georgina M.Miranda e filho Abílio

19h00 — Celestino Fernando Ramos de Ma-
galhães (30.º Dia)

— Maria de Lurdes Vareiro Machado

Sábado,  25 de Junho
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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Santíssima Trindade:
um Deus que nos mostra

a Sua ternura e o Seu amor...

(In)formação
Semanal 577

19 a 26 de Junho de 2011Domingo, 26 de Junho

Domingo, 26 de Junho

Sábado, 25 de Junho
— Da responsabilidade

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

Sábado, 25 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
da Profissão de Fé

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

— Da responsabilidade
das crianças e catequistas
do 5.º Ano da Catequese

Serviço de Acólitos

— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete
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Grupo
Santa Maria
dos Anjos



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
Domingo da SS.ma Trindade

1.ª Leit. –  Ex 34, 4b-6. 8-9;
Salmo – Dan 3, 52.53-54.55acd-56
2.ª Leit. – 2 Cor 13, 11-13
Evangelho – Jo 3, 16-18.

Com a Solenidade do Pentecostes, termi-
nou o Tempo Pascal (50 dias). A grande cele-
bração da ressurreição de Jesus culmina com
o dom do Espírito Santo, o grande fruto da
Páscoa. Regressámos ao ciclo do Tempo Co-
mum. Mas, hoje, o primeiro domingo depois
da Páscoa, celebramos outra solenidade: a
Santíssima Trindade.

A solenidade de hoje é um resumo da nos-
sa fé. Procura definir o Deus em que os cris-
tãos acreditam, ou seja, qual é a fé que pro-
fessamos. Entrar nas coisas de Deus não é
fácil para a nossa mente e razão. À inteligên-
cia humana é difícil entrar neste mistério.
Todavia, o coração contempla tudo aquilo em
que acreditamos e experimentamos: o “mis-
tério” da nossa fé. As leituras deste domingo
ajudam-nos a entender qual é esse mistério.
Na 1.ª Leitura, do livro do Êxodo, aparece-
nos um “Deus clemente e compassivo, sem
pressa para Se indignar e cheio de miseri-
córdia e de fidelidade”. Ainda que se enga-
nem, que pequem, ou O abandonem, Deus
não se afasta de ninguém. Moisés pede-lhe:
“Digne-se o Senhor caminhar no meio de
nós”. Deus acompanhou a humanidade em
toda a história, tornando-se presente na vida
e caminhando a seu lado. Esta atitude de Deus
cria no crente uma atitude de agradecimento,
de adoração, de contemplação; são as atitu-
des de Moisés, são as atitudes de que fala o

salmo responsorial: “Digno é o Senhor de
louvor e de glória para sempre”.

O evangelho diz-nos que Deus “amou tan-
to o mundo que entregou o Seu Filho Unigé-
nito, para que todo o homem que acredita
n'Ele não pereça, mas tenha a vida eterna”.
Deus quer que ninguém se condene, mas que
todos se salvem e, por isso, fez-se homem (ca-
minhou com a humanidade, através da sua
encarnação), tornando-se um de nós em Je-
sus Cristo. Depois da morte, ressurreição e
ascensão de Jesus ao Céu, é-nos enviado o
Espírito Santo, força e presença de Deus Pai
e do Filho Ressuscitado no meio nós.

Este é o mistério da nossa fé: Deus Pai,
Misericordioso, encarnou no Seu Filho Je-
sus Cristo e deu-nos a força do Espírito San-
to. Professamos e acreditamos que esta é a
nossa fé, a verdadeira fé. Acreditamos num
só Deus, que se manifestou em três pessoas,
e reconhecemos nesta Trindade a glória eter-
na, o poder e a majestade do Deus Único. Há
que entender o conceito de mistério não tan-
to no sentido de uma coisa escondida, ocul-
ta, abstracta, mas no sentido teológico e li-
túrgico da acção salvífica de Deus. Os cris-
tãos acreditam em Deus, como Pai, Filho e
Espírito Santo, que muito os ama e que tudo
faz para que todos alcancem a salvação. Esta
fé que professamos em Deus Uno e Trino apa-
rece sempre na oração, na vida cristã e na
liturgia. É um mistério que acreditamos e que
celebramos. Sem darmos conta, muitas ve-
zes nos referimos à Santíssima Trindade: o
que se diz na liturgia exprime melhor o que
acreditamos ("lex orandi, lex credendi"). Esta
ideia já São Paulo a transmitia à Igreja de
Corinto (2.ª Leitura). Depois de recomendar
que vivam alegres, que se animem mutuamen-
te, que vivam unidos e em paz.

Primeira Comunhão
e Profissão de Fé

Teremos na próxima quinta-feira – Cor-
po de Deus –  a Festa da Eucaristia (Pri-
meira Comunhão) na Eucaristia a ser cele-
brada às 09h30.  A Igreja estará fechada,
pois serão as crianças da Primeira Comu-
nhão as primeiras a entrar.  A Eucaristia co-
meçará cá fora, no Adro da Igreja, onde fa-
remos o Acolhimento e o Acto Penitencial.

A  preparação das crianças será feita na
próxima terça-feira, às 18h00. Se necessá-
rio, aí marcaremos outro dia e hora.

No que se refere à Profissão de Fé, tere-
mos a preparação no sábado, dia 25, às
10h00. A festa será no Domingo, dia 26, co-
meçando às 09h30.

Novena de S. João
Tendo em conta a festa do Corpo de Deus,

este ano a «Novena de S. João» só terá Mis-
sa na Capela na segunda, terça e sexta, no
fim do terço, que começa às 20h30. Nos ou-
tros dias a «Novena» fica ao encargo da
Comissão.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de Es-

posende só funciona no sábado, das 15h00
às 16h00.

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317 e marcar outra hora com o
Pároco.

.


