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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
Segunda, 21 de abril — só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 22 de maio  — 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
— José Inácio Miranda Ferreira, pai e sogros
— Manuel Gomes Martins e Angelina André

Eiras
Quarta, 23 de maio — só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 24 de maio  — 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
— Rainha Rodrigues Martins e marido
Sexta, 25 de maio — só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 26 de maio  — 19h00
— Fernando da Silva Azevedo (1.º Aniv.º)
— Manuel Moreira de Sá
Domingo, 27 de maio
10h00 — Paroquianos
Promessa dos Escuteiros

12h00 — Rui Manuel Barros Zão (30.º Dia)
 — Família Areia

19h00 — Celestino Fernando Ramos de
Magalhães (1.º Aniv.º)

 — Celestino Fernando Ramos de
Magalhães (1.º Aniv.º)

— Maria de Lurdes Novo Vareiro Machado

Sábado, 26 de maio

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Olhar para o Céu e para a terra
amando e trabalhando

pelo bem de todos...

20 a 27 de maio de 2012
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Domingo, 27 de maio

Domingo, 27 de maio

Sábado, 26 de maio

Sábado, 26 de maio

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
do Agrupamento do CNE

—  Da responsabilidade
do Agrupamento
do CNE

—
—

Serviço de Acólitos

— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete

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

—
—

(In)formação
Semanal 625

Grupo
Santa Maria
dos Anjos



Outros assuntos
Domingo da Ascensão

1.ª Leit. – Act 1, 1-11;
Salmo – Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Ef 1, 17-23 ou Ef 4, 1-13;
Evangelho – Mc 16, 15-20.

Hoje, não recordamos outro facto histórico
senão a morte e a ressurreição de Jesus: o
Ressuscitado está com Deus: "Na verdade,
o Senhor ressuscitou", como temos vindo pro-
clamar neste tempo. O homem Jesus, o Cru-
cificado, é um com o Pai: é o próprio Deus que
assume a nossa vida e a leva à plenitude ("Eu
e o Pai somos um"). As orações da liturgia
deste domingo expressam a fé da Igreja que
acredita que a glória da qual participa plena-
mente a sua Cabeça, Jesus, será também a
mesma para todos aqueles que formam o seu
Corpo. É uma solenidade que aumenta a nos-
sa esperança de sermos aquilo que Deus quer
que sejamos: ser como Ele, viver com Ele, in-
timamente unidos a Ele. Seguindo a sua von-
tade, também gozaremos da vida de Jesus
Cristo: nele se unem a humanidade e a divin-
dade.

No evangelho deste domingo, Jesus Res-
suscitado incentiva os seus discípulos à ação
evangelizadora, ou seja, a fazer aquilo que Ele
fez: anunciar o evangelho "por todo o mun-
do", "a toda a criatura". De que forma?
Como Jesus tinha feito, com palavras e obras,
combatendo o mal. Com que finalidade? Para
que todo o mundo possa ter a oportunidade de
experimentar a felicidade que Deus nos con-
cede.

Outro aspeto da Ascensão que não pode-
mos esquecer, é que, apesar da sua ausência
física, Jesus está presente e acompanha a mis-
são dos discípulos. A Ascensão de Jesus não

Matrículas na escola...
...e na Catequese Paroquial

Estão a decorrer desde quinze de abril e
até 15 de junho as matrículas para o pré-
escolar e para o 1.º ano de escolaridade.

No acto da Matrícula os Encarregados de
Educação cristãos devem pedir a matrícula
na aula de EMRC (Educação Moral e Reli-
giosa Católica).

A disciplina de EMRC é um direito dos
alunos e, sobretudo, dos pais que são os
responsáveis pela educação dos filhos. A
Igreja tem uma função de ajudar mas o di-
reito fundamental pertence aos pais.

Se os pais não têm a preocupação religi-
osa, de explicar o sentido da sua fé e da sua
vida cristã, também não sentem necessida-
de de estar a insistir para que esta discipli-
na continue. Mas se dispensam esta disci-
plina na escola, onde temos professores bem
preparados e que dão testemunho, porque
insistem numa catequese paroquial apenas
para os sacramentos ou sacramentais? As
aulas de EMRC e a Catequese são dois
meios complementares na formação cris-
tã. Saibamos acolher os dois.

As matrículas na Catequese começarão
depois das matrículas na Escola, e estare-
mso atentos à matrícula em EMRC.

Formação Bíblica
D. Anacleto de Oliveira, bispo de Viana

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

supõe um abandono do mundo. Desde o início,
os discípulos de Jesus sentiram que "o Senhor
cooperava com eles, confirmando a sua pa-
lavra com os milagres que a acompanha-
vam". Foi esta a força dos mártires e é esta a
força de todos aqueles que se comprometem
e se entregam ao serviço da evangelização.

Neste domingo, a Carta aos Efésios afir-
ma que é vontade de Deus todos alcançarem
a plenitude em Cristo. A Ascensão é o anúncio
desta vontade e desta esperança que pode-
mos viver e vivemos, porque este desígnio de
Deus já se vai realizando neste mundo. Deus
manifesta-se e a sua missão salvífica prosse-
gue nas mais diversas circunstâncias da vida,
ou seja, na cruz e na ressurreição de cada um
e da humanidade. Aos discípulos recomenda-
lhes: "sereis minhas testemunhas em Jerusa-
lém e em toda a Judeia e na Samaria e até aos
confins da terra".

Celebramos a Ascensão sem esquecer a
Encarnação. Assim nos recorda S. Paulo:
"Aquele que desceu é precisamente o mes-
mo que subiu muito acima de todos os céus,
a fim de encher o universo" (Ef 4, 10).

A 1ª leitura, dos Actos dos Apóstolos, leva-
-nos a concluir que a vida cristã é um perma-
nente olhar "para cima", para o céu, mas tam-
bém olhar para a terra. Olhar para o céu, es-
perando o Senhor; olhar para a terra (a reali-
dade donde, pela fé, também vemos Deus que
se manifesta), amando e trabalhando pelo bem
de todos. Em Jesus Cristo, o céu e a terra
unem-se para sempre. Assim, olhar o céu e a
terra é o mesmo olhar. Por isso, sem procurar
uma saída fácil para as nossas dificuldades,
podemos rezar: "Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu". Em cada dia,
o cristão reza e espera tudo de Deus, procura
saber qual é a Sua vontade para a concretizar
com todas as suas forças.




