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Domingo, 27 de maio
10h00 — Paroquianos (Promessa do CNE)
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
Segunda, 28 de abril — só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 29 de maio  — 19h00
— SS.mo Sacramento (Início do Lausperene)
— Nossa Senhora de Fátima
— Álvaro Alcino Fernandes Ferreira (7.º Dia)
— Manuel Vicente Gonçalves (30.º Dia)
— Álvaro de Lima Santos (30.º Dia)
— Jandira dos Prazeres Alves Lima (30.º Dia)
Quarta, 30 de maio — só às 16h30
09h00 — Santíssimo Sacramento
16h30 — (na Igreja da Misericórdia) Inten-

ções de Mons. Baptista de Sousa
21h00 — Encerramento do Lausperene
Quinta, 31 de maio  — 19h00
16h30 — Nossa Senhora das Misericórdias

(na Igreja da Misericórdia)
19h00  (na Igreja Matriz) – Nª Sª de Fátima
— Manuel Pereira da Costa (7.º Dia)
Sexta, 01 de junho — só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 02 de junho  — 19h00
— Rui Manuel Barros Zão
Domingo, 03 de junho
10h00 — Paroquianos (Festa do Pai Nosso)
12h00 — Família Areia
19h00 —  Mª Teresa Marques Araújo Miquelino

Sábado, 02 de Junho

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Jesus não nos deixa órfãos:
dá-nos o Espírito Santo

que nos conduz neste mundo...

27 de maio a 3 de junho de 2012
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Domingo, 03 de Junho

Domingo, 03 de Junho

Sábado, 02 de Junho

Sábado, 02 de Junho

10h00

12h00

19h00

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Maria Emília Vilarinho

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 7.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes

do 8.º Ano da Catequese

—
—

Serviço de Acólitos

— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
dos crianças e Catequistas
do 5.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças
do 1.º e 6.º Ano da Catequese

—
—

(In)formação
Semanal 626

Grupo
Santa Maria
dos Anjos



Outros assuntos
Domingo de Pentecostes

1.ª Leit. – Act 2, 1-11;
Salmo – Sal 103, 1ab e 24ac. 29bc-30. 31 e 34;
2.ª Leit. – 1 Cor 12, 3b-7. 12-13;
Evangelho – Jo 20, 19-23.

O domingo de Pentecostes encerra o Tempo
da Páscoa, ou seja, os cinquenta dias em que
celebrámos a ressurreição de Jesus Cristo. O
Espírito Santo, dom do Ressuscitado à sua
Igreja, é o protagonista deste dia.

Como prometeu antes da paixão e da mor-
te, Jesus não deixa órfãos aqueles que O se-
guem. Envia-lhes o Espírito Santo para que seja
“a alma da Igreja nascente”.

A liturgia deste domingo, nas suas leituras
e nas suas orações, fala-nos das característi-
cas do Espírito Santo: a) transforma os após-
tolos, destruindo o medo, a insegurança e a
angústia, dando lugar à valentia e à pregação
da ressurreição do Senhor (1.ª leitura); b) faz
surgir diversos carismas e ministérios na co-
munidade, sendo o princípio da unidade dos
mesmos (2.ª leitura); c) Jesus envia os seus
discípulos (da mesma forma como Ele foi en-
viado pelo Pai), derramando sobre eles o Espí-
rito Santo para os animar e fortalecer na evan-
gelização (evangelho); d) o perdão dos peca-
dos aparece unido ao Espírito (evangelho),
porque onde reina o pecado não há lugar para
Deus; e) o Espírito Santo é o início de uma
nova criação. Como nos relata S. João no
evangelho, Jesus ressuscitado aparece aos
seus discípulos. Assim como Deus insuflou o
seu sopro vivificador ao criar Adão, também
sobre os Apóstolos derrama o Espírito Santo,
criando uma nova humanidade; f) derrama o
conhecimento de Deus sobre todos os povos,

Sagrado Lausperene
Como já é habitual, teremos no dia 29 e

30 (terça e quarta) o tradicional Lauspere-
ne Paroquial.

Assim, no dia 29 iniciamos com a Missa
do Santíssimo, às 19h00 e encerramos com
o Mês de Maria Eucarístico, às 21h00.

No dia 30 retomamos o Lausperene com
a Eucaristia às 09h00 e encerramos às
21h00, de novo com o Mês de Maria Euca-
rístico.

Durante o dia 30 a Adoração é livre.
Procuremos encontrarmo-nos com Jesus
Eucaristia.

Catequese encerra
o Mês de Maio

Mais uma vez são convidados todos os
grupos da Catequese para o encerramento
do Mês de Maio, no dia 31, às 21h00.

Seria bom que não nos lembrassemos
das nossas “obrigações” na Catequese
apenas para as “comunhões”.

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.

congregando-os num único povo, que é a Igre-
ja; g) conduz-nos ao pleno conhecimento da
verdade revelada por Jesus Cristo. O texto da
Sequência aponta-nos outras características do
Espírito Santo: “a aridez regai, sarai os en-
fermos, lavai as nossas manchas…”.

A celebração do Pentecostes não é um
acontecimento do passado, mas o Espírito San-
to continua presente, vivo e actuante na Igreja
e em cada um de nós. Com a oração colecta
rezamos: “de modo que também hoje se re-
novem nos corações dos fiéis os prodígios
realizados nos primórdios da pregação do
Evangelho”.

O Espírito Santo actua na Igreja, através
dos sacramentos: a) a sua relação com o Bap-
tismo, referida na 2.ª leitura: “fomos baptiza-
dos num só Espírito, para constituirmos um
só Corpo”; b) o sacramento da Confirmação
actualiza o Pentecostes (1.ª leitura) onde é
fortalecida a fé dos discípulos, convertendo-os
em testemunhas da Ressurreição no mundo;
c) a presença do Espírito Santo na Eucaristia
é imprescindível para a transubstanciação. Aju-
da-nos, também, a compreender a essência
deste sacramento; assim rezamos na oração
sobre as oblatas da missa do dia: “o Espírito
Santo nos revele plenamente o mistério deste
sacrifício e nos faça conhecer toda a ver-
dade”. A comunhão eucarística fortalece a
força interior do Espírito: “este sacramento
que recebemos, Senhor, nos comunique o
fervor do Espírito Santo que admiravelmen-
te derramastes sobre os Apóstolos”; d) a pre-
sença do Espírito Santo no sacramento da Pe-
nitência aparece expressa no evangelho: “Re-
cebei o Espírito Santo: àqueles a quem per-
doardes os pecados ser-lhes-ão perdoados;
e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão
retidos”.


