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Domingo, 13 de maio
10h00 — N.ª Senhora da Guia/Paroquianos
12h00 — Maria da Glória Lopes de Miranda

(30.º Dia)
19h00 — Santíssimo Sacramento

— Nossa Senhora de Fátima
— Maria José Caldas de Amorim (1.º

Aniv.º)
Segunda, 14 de abril — só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 15 de maio  — 19h00
— José Bernardino Amândio (1.º Aniv.º)
— José Pinto de Jesus Nibra
— Maria da Silva Duarte e família
— Nossa Senhora da Guia
Quarta, 16 de maio — só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 17 de maio  — 19h00
— Nossa Senhora da Guia
— António Maria Gonçalves Jorge
— Maria Teresa Barros Lima Costa
— Maria José Viana da Silva Pinto

Sexta, 18 de maio — só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 19 de maio  — 19h00
— Sizínia Vilas Boas Ribeiro
Domingo, 20 de maio
10h00 — Não há missa
09h30 – Peregrinação à Senhora da Guia

(concentração em Belinho)
12h00 — Não há missa
19h00 — Manuel da Silva do Rosário

Sábado, 19 de maio

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Como é impressionante
ouvir neste domingo Jesus
a tratar-nos de amigos.

13 a 20 de maio de 2012
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Domingo, 20 de maio

Domingo, 20 de maio

Sábado, 19 de maio

Sábado, 19 de maio

10h00

12h00

19h00

— Peregrinação Arciprestal
à Senhora da Guia

— Peregrinação Arciprestal
à Senhora da Guia

—  Peregrinação Areciprestal
à Senhora da GuiaDa

—
—

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Maria Helena Agante
— Ana Pereira

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

—
—

(In)formação
Semanal 624

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



Outros assuntos
6.º Domingo de Páscoa

1.ª Leit. – Act 10, 25-26. 34-35. 44-48;
Salmo – Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4;
2.ª Leit. – 1 Jo 4, 7-10
Evangelho – Jo 15, 9-17.

Neste domingo retomamos a leitura do
evangelho, onde a deixámos no último domin-
go. O evangelista S. João ajuda-nos a contem-
plar Jesus Ressuscitado, a escutá-Lo e a viver
com Ele.

O texto desta semana tem uma frase cen-
tral que é uma referência explícita à Páscoa
de Cristo: o maior amor é o de Jesus, que "dá
a vida pelos amigos". As palavras de Jesus
deste versículo insistem na ideia de que os dis-
cípulos devem permanecer no seu amor, da
mesma forma que ele permanece no amor do
Pai, que é a fonte do amor, da santidade, como
dizemos numa das orações eucarísticas.

Os discípulos, enraizados neste amor, po-
dem fazer a experiência que Ele nos oferece:
"que vos ameis uns aos outros, como Eu
vos amei". Todo o texto que se segue à frase
central anda à volta da palavra "amigos" e
tem o seu ponto culminante em que "deis fru-
to e o vosso fruto permaneça" e na oração
que o Pai escuta.

"Permanecer no amor" não é uma ques-
tão reduzida ao mundo dos sentimentos. Está
intimamente unido em fazer a vontade daque-
le que nos ama. Jesus é amado pelo Pai e cum-
pre a sua vontade, "guarda os seus manda-
mentos"; os discípulos (nós) são amados por
Jesus e cumprimos a sua vontade, porque acre-
ditamos neste amor e não por sermos melho-
res que os outros, ou seja, "guardamos os seus
mandamentos". Assim, "guardar os manda-
mentos", é possível quando acolhemos o Amor

Peregrinação Arciprestal
à Senhora da Guia

No próximo Domingo, teremos a
Peregrinação Arciprestal à Senhora da
Guia que sai da Igreja Paroquial de
Belinho às 09h30.

Este ano a Peregrinação é da
responsabilidade das Páróquias de
Esposende (S.ta Maria dos Anjos) e Vila
Chã) Daí que não teremos cá, em
Esposende, a Missa das 10h00, nem a
das 12h00. Todos devemos participar na
Peregrinação, em Belinho.

Saibamos ser modelo para as outras
Paróquias, uma vez que é o primeiro ano
em que a Peregrinação Arciprestal se
realiza nestes moldes. Não dispensemos
a nossa participação ativa. Preparemos
bem a liturgia e a nossa participação.

Comissão de S. João
Depois de termos dado o prazo até ao dia

6 de maio, antes da reunião da Fábrica da
Igreja, que era às 20h00, para se constituir
nova Comissão de Festas de S. João, não
apareceu ninguém. Assim, a Festa de S. João,
este ano, terá apenas a parte religiosa.

Formação Bíblica
D. Anacleto de Oliveira, bispo de Viana

do Castelo, volta a estar connosco esta se-
mana na próxima quarta-feira, às 21h00,
no Centro Paroquial de Esposende para a
Formação Bíblica.

daquele que nos deu esses preceitos. Como é
impressionante neste domingo ouvir que Jesus
dá aos discípulos o título de amigos. Abraão e
Moisés eram amigos de Deus e Deus falava
face a face com eles para lhes comunicar o
seu projecto. Acontece o mesmo connosco:
Jesus também nos diz aquilo que quer fazer e
que está a fazer e nós unimo-nos à sua ação.

As primeiras comunhões e as outras fes-
tas da Catequese que se aproximam alteram
um pouco o ritmo normal da comunidade do-
minical. Estes momentos devem ser para a co-
munidade uma ocasião para viver com mais
intensidade os "frutos" da Páscoa, que não
só para fazermos mais uma festa de comu-
nhão, porque é tradição. Apesar de tudo, não
devemos perder estes momentos celebrativos
para reafirmar as nossas convicções em Cris-
to, ou pelo menos, não as perder, a saber:

1.º – é uma ocasião para renovar os sa-
cramentos que nós (pastor e comunidade) já
recebemos, recordando esses dias inesquecí-
veis da nossa caminhada da fé;

2.º – a experiência eclesial: o sacramento
que outra pessoa recebe é celebrado com toda
a Igreja. Daí que não se deva celebrar as
comunhões em particular;

3.º – aquilo que podemos transmitir às pes-
soas que pedem os sacramentos tem de partir
desta experiência eclesial e pessoal, ou seja, é
testemunhar que Cristo veio ao nosso encon-
tro e nos fez seus "amigos";

4.º – levar mais a sério a catequese e a
liturgia dos sacramentos. A primeira e a per-
manente acção pastoral é a evangelização.
Não nos podemos deixar cair na tentação de
"as pessoas não querem nada disto e nada
entendem". Mesmo que nada percebam, não
podemos renunciar à missão de anunciar a
morte e a ressurreição de Jesus Cristo, tendo
a preocupação de melhorar a metodologia uti-
lizada.




