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Domingo, 03 de junho
10h00 — Paroquianos (Festa do Pai Nosso)
12h00 — Família Areia
19h00 —  Mª Teresa Marques Araújo Miquelino

Segunda, 04 de junho — só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
18h30 – Preparação para a 1.ª Comunhão

Para além das confissões, logo no início,
as crianças farão um ensaio (talvez único)
para a celebração. Não se aceitam
justificações de faltas, a não ser em caso
de doença.

Terça, 05 de junho  — 19h00
— Álvaro de Lima Santos
— Manuel Capitão Cepa
— Américo Fernando de Carvalho

Quarta, 06 de junho — 19h00
— Santíssimo Sacramento

Quinta, 07 de junho  — Corpo de Deus
09h30 — Paroquianos (Primeira Comunhão)

12h00 — Família Areia
19h00 —  Álvaro de Lima Santos

Sexta, 08 de junho — só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 09 de junho  — 19h00
— Álvaro Lima dos Santos
Domingo, 10 de junho
10h00 — Paroquianos (Festa da Palavra)
12h00 — Rui Manuel de Barros Zão
19h00 —  Etelvina Marques Boaventura Rego

(1.º Aniv.º)

Sábado, 09 de Junho

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

O mistério da Santíssima Trindade
supera a nossa capacidade

de compreensão...

3 a 10 de junho de 2012
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Domingo, 10 de Junho

Domingo, 10 de Junho

Sábado, 09 de Junho

Sábado, 09 de Junho

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
da Festa da Palavra

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes

do 9.º Ano da Catequese

—
—

Serviço de Acólitos

— Maria Helena Agante
— Ana Pereira
— Maria Isabel V. Rodrigues

10h00

12h00

19h00

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

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

—
—

(In)formação
Semanal 627

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



Outros assuntos
Domingo da SS.ma Trindade

1.ª Leit. – Deut 4, 32-34. 39-40;
Salmo – Sal 32, 4-5. 6 e 9. 18-19. 20 e 22;
2.ª Leit. – Rom 8, 14-17;
Evangelho – Mc 28, 16-20.

O primeiro domingo depois do tempo pas-
cal é dedicado à Santíssima Trindade. É evi-
dente que em cada celebração estão presen-
tes as três pessoas divinas e a nossa oração
orienta-se ao Deus Uno e Trino. Apesar dis-
so, reservamos um domingo do ano litúrgico
para a reflexão da nossa fé trinitária. Tem
também um aspecto pedagógico dentro do
Calendário, ou seja, depois de termos cele-
brado na Páscoa a morte e a ressurreição de
Jesus Cristo e termos actualizado no dia de
Pentecostes a efusão do Espírito Santo sobre
os apóstolos, a liturgia recorda-nos que acre-
ditamos num só Deus em três pessoas distin-
tas. Assim, a intervenção do Filho ou do Es-
pírito Santo na história da salvação, que foi o
motivo da nossa reflexão nas últimas sema-
nas, é situada na sua “moldura”: os dois for-
mam parte do único Deus que é o principal
autor da história da salvação.

A Trindade está presente em cada cele-
bração da Eucaristia, desde o início (“Em
nome do Pai…”) até ao seu fim (“Aben-
çoe-vos, Deus…”). O Gloria que entoamos
salienta também a nossa fé trinitária. Depois
da homilia, a comunidade reza o Credo: a
nossa fé trinitária, a nossa fé no Pai, no Filho
e no Espírito Santo. A nossa oração litúrgica
dirige-se, por regra, ao Pai, pelo Filho no Es-
pírito Santo.

Apesar da presença da Trindade em cada
Eucaristia, a liturgia da Solenidade da Santís-
sima Trindade contém textos eucológicos e

Festas da catequese
Publicamos, de novo, o Calendário das Fes-

tas da Catequese, para que não haja dúvidas:
Depois da Festa do Pai Nosso, este fim

de semana na Igreja Matriz de Esposende,
na Eucaristia das 10h00, temos a Festa da
Eucaristia (1.ª Comunhão) em Esposende
às 09h30 e em Vila Chã às 15h30.

A Festa da Palavra, também a celebrar
na Matriz de Esposende, será no dia 10, na
Eucaristia das 10h00.

A Festa da Fé, será em Vila Chã, no dia
16, às 17h30.

A Festa da Profissão de Fé, conforme já
combinado no ano passado, é no dia 24, será
em Esposende, com início às 09h30.

O Crisma, para os do 10.º Ano, fica para o
próximo ano, em data ainda a designar.

Matrículas da Catequese
Este ano as matrículas da Catequese

(1.ª matrícula e renovação da matrícula)
acontecem a partir do dia 17 de Junho e
até 15 de Julho. Depois dessa data não
serão aceites mais matrículas.

Horário do Cartório Paroquial
Tendo em conta a Festa do Corpo de

Deus e a preparação para a 1.ª Comunhão,
o Cartório Paroquial de Esposende esta
semana só está aberto no Sábado:

Sábado ...........................  15h00 – 16h00
Em caso urgente podem  contactar pelo

Tlm: 962601317.

leituras bíblicas “trinitários”:
1) A proximidade de Deus – A primeira

leitura fala-nos de um Deus todo-poderoso
no céu mas também próximo, ou seja, que se
preocupa e que fala com o seu povo: “Que
povo escutou como tu a voz de Deus … e
continuou a viver?” Também no salmo se
acentua esta ideia: “Os olhos do Senhor
estão voltados para os que O temem”. A
segunda leitura fala-nos da expressão máxi-
ma do amor de Deus: o envio do Seu Filho ao
mundo para nos fazer seus filhos (“Vós não
recebestes um espírito de escravidão…,
mas o Espírito de adopção filial”).

2) Somos herdeiros – Deus faz-nos seus
filhos. Por isso, temos direito a uma herança:
“Se somos filhos, também somos herdeiros”
(2.ª leitura). A herança que recebemos é a vida
eterna: somos arrancados do poder da morte
para sermos glorificados com Cristo.

3) Pai de toda a humanidade – Deus
tem uma predilecção amorosa por toda a hu-
manidade. Todos os homens e mulheres são
chamados a ser filhos de Deus e a receber
como herança a vida eterna. “Ide e ensinai
todas as nações” será o mandato de Jesus
no evangelho que neste dia se proclama. Bap-
tizar-se e viver como Jesus nos ensinou será
a única condição necessária para fazer parte
do povo de Deus.

4) Fé Trinitária – O mistério da Santíssi-
ma Trindade supera a nossa capacidade de
compreensão. O prefácio, como se de um pe-
queno tratado teológico se tratasse, resume a
fé trinitária: “um só Deus, … não na unida-
de de uma só pessoa, mas na trindade de
uma só natureza… Adoramos as três Pes-
soas distintas, a sua essência única e a
sua igual majestade”. Neste domingo, não
nos é pedido que o compreendamos este mis-
tério, mas que confessemos a nossa fé trini-
tária e adoremos a Deus Uno e Trino.




