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Domingo, 22 de abril

10h00 — Paroquianos

12h00 — José Inácio Miranda Ferreira, pai
e sogros

19h00 — Maria de Lurdes Novo Vareiro
Machado

Segunda, 23 de abril — só às 16h30

— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 24 de abril  — 19h00

— António Jorge Martins, pai e sobrinho
— Maria da Silva Duarte e família
—
—

Quarta, 25 de abril — só às 16h30

— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 26 de abril — 19h00
— Maria Teresa Barros Lima Costa
— Maria José Viana da Silva Pinto
—
—

Sexta, 27 de abril — só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 28 de abril — 19h00

— Maria das Graças Martins Augusto

Domingo, 29 de abril

10h00 — Paroquianos

12h00 — José Maria de Barros Lima da
Costa (30.º Dia)

19h00 — Família Areia

Sábado, 28 de abril

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Tenhamos sempre coragem para
acreditar, viver e dar testemunho

de CRISTO RESSUSCITADO.

22 a 29 de abril de 2012
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Domingo, 29 de abril

Domingo, 29 de abril

Sábado, 28 de abril

Sábado, 28 de abril

10h00

12h00

19h00

— Leandra Rodrigues
— António Jardim
— Joana Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 8.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 9.º Ano da Catequese

—
—

Serviço de Acólitos

— Ana Pereira
— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
dos crianças e Catequistas
do 4.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças
do 2.º e 5.º Ano da Catequese

—
—
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Grupo
Nossa Senhora

da Graça



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
3.º Domingo de Páscoa

1.ª Leit. – Act 3, 13-15. 17-19;
Salmo – 4, 2. 4. 7. 9;
2.ª Leit. –  1 Jo 2, 1-5a;
Evangelho – Lc 24, 35-48.

Pelo terceiro domingo consecutivo, o Evan-
gelho coloca-nos perante as aparições do Se-
nhor Ressuscitado aos seus discípulos. Como
no domingo passado, eles estão reunidos. Mas,
há elementos novos: uma mesa e a referência
às Escrituras como anúncio do que se iria cum-
prir. Há aqui uma frase que se repete: "Abriu-
lhes o entendimento para compreenderem
as Escrituras". Não podemos compreender
as Escrituras se o Ressuscitado não nos con-
cede esse entendimento, ou seja, essa nova
maneira de as ler. É Ele quem abre os olhos
aos discípulos de Emaús para reconhecerem
que aquele companheiro de caminhada que lhes
explicava tudo o que se referia a Ele nas Es-
crituras e que depois lhes partiu o pão, era o
próprio Senhor. Várias vezes, S. Lucas nos
apresenta Jesus a ensinar a olhar, ou seja, a
ver o que ainda não se tinha visto. Por exem-
plo, no capítulo 7, numa outra refeição, o fari-
seu Simão vê somente uma pecadora na mu-
lher que está aos pés de Jesus. Porém, Jesus
diz "Vês esta mulher?" para lhe dizer que es-
tava perante uma pessoa prostrada e arrepen-
dida. De seguida, faz uma série de afirmações
que ajudam a poder olhá-la como alguém que
tem toda a dignidade de filhos de Deus.  É o
próprio olhar de Deus, como pedimos no sal-
mo responsorial: "Fazei brilhar sobre nós,
Senhor, a luz do vosso rosto".

A primeira leitura, dos Atos dos Apóstolos,
narra-nos como os apóstolos respondem à mis-

FFFFFororororormação Bíbmação Bíbmação Bíbmação Bíbmação Bíblicalicalicalicalica
D. Anacleto de Oliveira, bispo de Viana

do Castelo, volta a estar connosco na pró-
xima quinta-feira, às 21h00, no Centro Pa-
roquial de Esposende para a Foemação
Bíblica destina-se a todos os cristãos inte-
ressados, e em particular a Catequistas,
Acólitos, Leitores, Jovens e membros dos
diversos movimentos paroquiais.

Sagrado Lausperene
À semelhança do que aconteceu no ano

passado, mais uma vez reeditaremos o Lau-
perene comemorativo dos 300 anos dos Laus-
perenes, na V Semana  da Páscoa (este ano
de 06 a 13 de Maio). Faremos lausperene
todos os dias, com um programa será seme-
lhante ao do ano passado, mas enriquecido
com a passagem entre nós da imagem da
Senhora da Guia, que no dia 6 chega a Vila
Chã, no dia 9 vem para Esposende em Pro-
cissão de velas e no dia 13 regressa a Beli-
nho em Cortejo automóvel.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

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

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

são dada pelo Ressuscitado. Nela, encontra-
mos uma das pregações apostólicas. Apare-
cem, em forma de discurso de Pedro ("e nós
somos testemunhas disso"), os mesmos as-
petos que encontramos no evangelho: o anún-
cio de que Deus cumpriu em Jesus, o Messias,
tudo aquilo "que tinha anunciado pela boca
dos Profetas"; e o convite à conversão, "para
que os vossos pecados sejam perdoados".
A 2.ª leitura vem afirmar o que é fundamental
na pregação evangélica: "Ele é a vítima de
propiciação pelos nossos pecados… ".

Então, que temos de fazer para correspon-
der a tanto amor, a tão grande graça e sermos
Suas testemunhas?

Três coisas: 1.º – crer em Jesus que por
nós morreu e ressuscitou. Quem acreditar em
Jesus, quem diante d'Ele reconhecer-se peca-
dor e O acolher como o Salvador e n'Ele colo-
car a vida, n'Ele encontrará o perdão que vem
pela cruz e a ressurreição. 2.º – viver na Pa-
lavra do Senhor: "Para saber se O conhe-
cemos, vejamos se guardamos os seus man-
damentos. Naquele que guarda a Sua pa-
lavra, o amor de Deus é perfeito". A fé não
é um sentimento nem uma teoria. A nossa fé
em Jesus ressuscitado deve levar a um com-
promisso sério e radical com o Senhor na nos-
sa vida concreta. 3.º – testemunhar Jesus
morto e ressuscitado: "Vós matastes o Au-
tor da vida, mas Deus o ressuscitou dos
mortos. Disso nós somos testemunhas!" Nós
não conhecemos Jesus de um modo teórico.
Nós experimentamo-l'O na força da Sua Pa-
lavra e na graça dos seus sacramentos, sobre-
tudo na participação na Eucaristia. Jesus, para
nós, não é um fantasma! Tenhamos, então, a
coragem de n’Ele acreditar, de n'Ele viver e
d'Ele dar testemunho onde quer que esteja-
mos e onde quer que vivamos. Jesus não é um
fantasma! Jesus Ressuscitou! Jesus está vivo!


