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Domingo, 31 de março

10h00 — Paroquianos
12h00 — Paroquianos
20h00 — Paroquianos
Segunda, 1 de abril — 10h00
— Paroquianos
Procissão da Recolha das imagens até ao

Souto de Nossa Senhra da Saúde
Terça, 2 de abril — 19h00
— S. João
— Maria da Silva Duarte e família
— Manuel Pereira da Costa e esposa

Quarta, 3 de abril  — Só às 16h30
— Int. de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 4 de abril  — 19h00
— Abílio de Jesus Rodrigues e Maria de Je-

sus Vieira
— Maria Teresa Barros Lima Costa e famí-

lia
Sexta, 5 de abril — Só às 16h30
— Int. de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 6 de abril  — 19h00
— Maria da Glória Lopes Miranda

Domingo, 7 de abril
10h00 — Paroquianos/Missa do Senhor
12h00 — Maria Amélia Areia e família

Adoração do Santíssimo Sacramento
até às 19h00

19h00 — Manuel Fernandes Neto de Faria

Sábado, 6 de abril

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

A GRANDE NOTÍCIA:
«Deus ressuscitou Jesus

ao terceiro dia!...»

24 a 31 de março de 2013
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Domingo, 7 de abril

Domingo, 7 de abril

Sábado, 6 de abril

Sábado, 6 de abril

10h00

12h00

20h00

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Ana Rita Sá da Silva

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 8.º Ano

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes

do 9.º Ano da Catequese

— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

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

10h00

12h00

20h00

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes

do 6.º Ano da Catequese

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

— José Gonçalo Almeida
—

(In)formação
Semanal 671

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



Domingo de Páscoa
1.ª Leit. – Act 10, 34a. 37-43;
Salmo – Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23;
2.ª Leit. – Col 3, 1-4;
Evangelho – Jo 20, 1-9.

Cristo ressuscitou!
Hoje é a festa das festas, o dia por exce-

lência de “Cristo Senhor”, em que Ele, de-
pois de ter  passado pela morte, para conhe-
cer tudo o que ela encerra de dor e humilha-
ção, triunfou das trevas da morte, para nunca
mais morrer.

Com a Páscoa nasce o novo Povo de Deus,
A Igreja, pela qual Cristo, entrado agora num
novo modo de existência, continua presente
no meio do mundo, especialmente pela ação
pascal dos Sacramentos e pelo dom do Espí-
rito Santo. Batizados na Morte e Ressurrei-
ção de Jesus, começámos a “caminhar numa
nova vida”.

Este nosso caminhar, este nosso “Êxodo”,
esta nossa “Páscoa”, que tem a duração da
nossa existência, exigem de nós esforço, ge-
nerosidade e sacrifício. Ressuscitados com
Cristo, temos, pois, de levar uma vida de res-
suscitados.

A 1.ª Leitura, diz-nos que Pedro, diante
dos pagãos, em casa do Centurião Cornélio,
anuncia o que já lhes havia chegado aos ouvi-
dos: Cristo Ressuscitou!... E, completando
aquela “boa notícia”, garantindo, com o seu
testemunho pessoal, a verdade dos aconteci-
mentos daqueles dias, o Apóstolo explica-lhes
o que eles querem dizer: “E nós somos teste-
munhas de tudo o que Ele fez no país dos
Judeus e em Jerusalém, Ele, a quem deram
a morte, suspendendo-O num madeiro”.

Jesus de Nazaré, homem que viveu como

eles e com Quem Pedro convivera, não é um
simples homem. Ele é o Messias, o Filho de
Deus, como o demonstrou pelos milagres, por
ele mesmo presenciados, e sobretudo pelo
milagre definitivo – a Ressurreição, com que
se alegra e canta o Salmo Responsorial: “Eis
o dia que fez o Senhor, nele exultemos e
nos alegremos!”

Na 2.ª Leitura é S. Paulo que diz aos Co-
lossenses, e hoje também a todos nós, que
ressuscitamos com Cristo e que temos que
aspirar às coisas do alto: “Uma vez que res-
suscitastes com Cristo, aspirai às coisas do
alto, onde Cristo Se encontra, sentado à
direita de Deus”.

Pelo seu Batismo, o cristão morreu para o
pecado e ressuscitou com Cristo para uma
vida nova. Desde esse momento, recebeu a
missão de, à semelhança de Cristo, conduzir
os homens e todas as coisas para o Pai. Feito
nova criatura pela Ressurreição de Cristo, o
cristão viverá a vida de cada dia, sem perder
de vista o fim superior para que foi criado.

O Evangelho de S. João conta-nos a gran-
de surpresa do túmulo vazio, no primeiro dia
da semana: “No primeiro dia da semana,
Maria Madalena foi de manhãzinha, ain-
da escuro, ao túmulo, e viu a pedra retira-
da do túmulo”.

Depois Pedro e João, foram também tes-
temunhas do facto, pois entraram e viram no
chão o lençol e as ligaduras. S. João, para
além de qualquer outra expectativa, acredi-
tou na Ressurreição de Jesus: “Viu e acredi-
tou. Na verdade, ainda não tinham enten-
dido a Escritura, segundo a qual Jesus
devia ressuscitar dos mortos”.

Para João não há qualquer outra hipótese
senão a da verdade da Ressurreição de Je-
sus. Pela Sua Ressurreição, fica-nos aberto o
caminho para a História da Salvação.

Mensagem Pascal
P de Passagem
Á de Amor
S de Senhor e Salvador
C de Cristo, o Caminho para o Céu
O de Orientador
A de Alegria, Amizade e Amor.

Quando Jesus Cristo a sua vida entregou
A minha Páscoa bem mais doce se tornou
Morreu na cruz, foi assim que me salvou
Mas no terceiro dia Ressuscitou!

A Páscoa é Cristo vivo. A Páscoa é obra
de Deus que não mais termina e que nun-
ca cessa de trabalhar e transformar a Hu-
manidade.

Esta não é a hora de olhar para trás. É
a hora de partilhar a alegria que Deus nos
dá e nos traz, fazendo de nós um povo de
baptizados, um povo de crentes, um povo
de irmãos e irmãs que se encorajam a vi-
ver de Cristo, vivo e ressuscitado.

A todos, uma Santa Páscoa!...

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende

passa 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.




