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Domingo, 08 de abril
10h00 — Paroquianos
12h00 — Paroquianos
20h00 — Paroquianos
Segunda, 09 de abril — 10h00
— Paroquianos
Procissão da Recolha das imagens até ao

Souto de Nossa Senhra da Saúde

Terça, 10 de abril  — 19h00
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria Teresa Barros Lima Costa
— Maria José Viana da Silva Pinto
— Manuel Cepa

Quarta, 11 de abril — só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 12 de abril — 19h00
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria Teresa Barros Lima Costa
— Maria José Viana da Silva Pinto
— Manuel Cepa

Sexta, 13 de abril — só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 14 de abril — 19h00
—

Domingo, 15 de abril
Domingo da Divina Misericórdia

10h00 — Paroquianos
Festa do Perdão
12h00 — Família Areia
19h00 — Maria da Silva Duarte e família

Sábado, 14 de abril

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

A GRANDE NOTÍCIA:
«Deus ressuscitou Jesus

ao terceiro dia!...»

08 a 15 de abril de 2012

E
st

e 
In

fo
rm

at
iv

o 
po

de
 s

er
 c

on
su

lta
do

 e
m

: 
ht

tp
://

pa
ro

qu
ia

de
sp

os
en

de
.w

or
dp

re
ss

.c
om

/in
fo

rm
ac

ao
-s

em
an

al
/

Domingo, 15 de abril

Domingo, 15 de abril

Sábado, 14 de abril

Sábado, 14 de abril

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 10.º Ano

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

—
—

Serviço de Acólitos

— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete
— Isabel Monteiro

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
dos crianças e Catequistas
do 6.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças
do 3.º e 4.º Ano da Catequese

—
—

Grupo
Santa Maria
dos Anjos

(In)formação
Semanal 619



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.

Há situações, acontecimentos, fatos, que
são tão bons, há novidades que transformam
de tal modo a vida, que abrem de tal maneira
novos horizontes, que chegam a nem parecer
realidade... parecem mais um conto de fa-
das, assemelham-se mais a fábulas...

Assim é a Ressurreição de Cristo. Bult-
mann, teólogo protestante alemão do século
passado, afirmava que aquele sepulcro de há
dois mil anos, em Jerusalém, nunca estivera
vazio. Nele, o cadáver de Jesus teria ficado,
apodrecido, decomposto pela morte. O que
interessa – garantia Bultmann – é que Jesus
está vivo para mim, vivo no meu coração e,
assim, é capaz de transformar a minha vida.
Para o teólogo alemão, não é Jesus quem nos
dá a vida, mas nós quem damos vida a Jesus.
No fundo, o Crucificado de Nazaré não seria
o Salvador de ninguém: tragado pela morte,
somente poderia viver na nossa memória! Em
resumo: a Ressurreição não passaria de uma
fábula; e a nossa fé, não seria mais que uma
doce ilusão!

 Mas, não! O Evangelho dá conta de algo
bem diferente. De manhã cedo, Maria Ma-
dalena foi ao túmulo. Ainda estava escuro,
pela hora, muito cedo, e pela dor do coração
daquela mulher... O túmulo estava aberto, a
pedra fora retirada. Madalena correu até
Pedro (Madalena é católica, sabe que o refe-
rencial dos discípulos é Pedro), desesperada:
"Levaram o Senhor do sepulcro, e não sa-
bemos onde o puseram!" Pedro correu, com

Festa do Perdão
De acordo com o combinado com

os pais das crianças que faltaram à
Festa do Perdão, teremos no próximo
Domingo – Domingo da Divina Mise-
ricórdia – a Festa do Perdão, na Eu-
caristia das 10h00.

A antecipar esta festa, na próxima
Quarta-feira, às 19h00, teremos a ce-
lebração do Sacramento da Reconci-
liação para essas crianças

Reunião do Conselho Pastoral
Para prepararmos a Peregrinação Ar-

ciprestal à Senhora da Guia – 3.º Domin-
go de maio –, a cargo este ano das paró-
quias de Esposende e Vila Chã, teremos
no próximo sábado, dia 14, às 15h30, no
Centro Paroquial de Vila Chã, uma reu-
nião conjunta dos Conselhos Pastorais de
Esposende e Vila Chã.

Horário do Cartório Paroquial
Tendo em conta a reunião do Conselho

Pastoral, o Cartório Paroquial de Esposen-
de esta semana só funciona no seguinte
horário:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...................................  Encerrado

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

o Discípulo Amado. Este último chegou pri-
meiro; também ele católico, espera Pedro.
Não entrou; apenas inclinou-se e olhou.. O
que viu? Vamos traduzir de modo mais preci-
so o que escutamos: "Inclinou-se para ob-
servar e reparou que os panos de linho
estavam espalmados no chão". O Chefe, a
Pedra, chegou também e entrou primeiro. Fi-
cou admirado com o que vira! O que consta-
ra? Escutemos o texto, traduzido de modo
mais fiel: "Entrou no túmulo e ficou admi-
rado ao ver os panos de linho espalma-
dos no chão, ao passo que o lenço que
estivera em volta da cabeça não estava
espalmado no chão juntamente com os
panos de linho, mas de outro modo, enro-
lado noutra posição". Aí, entrou também o
outro Discípulo, o Amado. Viu e acreditou!
Mas, o que viram eles? No que acreditou o
Discípulo Amado? O Discípulo Amado, crê:
o Mestre ressuscitou! Não é uma lenda, a
Ressurreição! O túmulo, de verdade, estava
vazio. Depois, o próprio Ressuscitado veio até
aos Seus, e comeu e bebeu com eles, consti-
tuindo-os Suas testemunhas.

Na primeira leitura  Pedro anuncia clara-
mente: "Nós somos testemunhas de tudo o
que Ele fez no país dos judeus e em Jeru-
salém; e eles mataram-n’O, suspendendo-
O na cruz. Deus ressuscitou-O ao terceiro
dia e permitiu-Lhe manifestar-Se, não a
todo o povo, Mas às testemunhas de ante-
mão designadas por Deus, a nós que co-
memos e bebemos com Ele, depois de ter
ressuscitado dos mortos."  Anás, Caifás,
Pilatos, os judeus jamais poderão ver Jesus!
Ele, agora, vitorioso, é pleno de uma outra
vida, a vida de Deus. O mundo jamais poderá
ver Jesus! Nós, que comemos e bebemos com
Ele é que somos as Suas testemunhas!

Viva a Páscoa!...


