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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

Segunda, 8 de abril — Só às 16h30
— Admar Hipólito
Terça, 9 de abril — 19h00
— Maria José da Silva
— Augusto Alves Guimarães
— Manuel Vicente Gonçalves
— Orlando Afonso da Silva
Quarta, 10 de abril  — Só às 16h30
— Ana Nazaré Barros Lima, marido e filhos

Quinta, 11 de abril  — 19h00
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes
— José Fernandes Machado
— Maria da Soledade Vieira Loureiro
Sexta, 12 de abril — Só às 16h30
— Francisco da Cruz, sogra e cunhado

Sábado, 13 de abril  — 19h00
— Maria da Glória Lopes Miranda (1.º

Aniv.º)
Domingo, 14 de abril
10h00 — Missa dos Bombeiros
12h00 — Teresa Fernandes Santa Marinha,

Querubim Pinto Ferreira dos Santos e
Quintino Santa Marinha dos Santos

19h00 — Rui Manuel Barros Zão e família

Sábado, 13 de abril

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

OITO DIAS DEPOIS:
de novo no dia de Domingo!...

Dia para celebrar o Ressuscitado!...

07 a 14 de abril de 2013
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Domingo, 14 de abril

Domingo, 14 de abril

Sábado, 13 de abril

Sábado, 13 de abril

10h00

12h00

20h00

— António Jardim
— Catarina Jardim
— Joana Jardim

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade
     dos Bombeiros Voluntários

— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz

10h00

12h00

20h00

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes

do 5.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças
     do 3.º e 4.º Ano da Catequese

— José Gonçalo Almeida
—

(In)formação
Semanal 672

Grupo
Santa Maria
dos Anjos



Domingo da Oitava da Páscoa
(Domingo da Divina Misericórdia)

1.ª Leit. – Act 5, 12-16;
Salmo – Sal 117, 2-4. 22-24. 25-27a
2.ª Leit. – Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Evangelho – Jo 20, 19-31.
O Missal Romano, na sua última edição

de 2002, ao 2.º domingo da Páscoa – Domin-
go de Pascoela – chama o “Domingo da di-
vina misericórdia”. Porquê? Será preciso
mudar algo na liturgia deste dia?

Os textos bíblicos fazem referência à mi-
sericórdia de Deus, mas uma grande devo-
ção à “divina misericórdia” surgiu com os
escritos da S. Faustina Kowalska, que mor-
reu em 1938 e canonizada em 2000. Esta re-
ligiosa viveu durante muitos anos em Cracó-
via, onde João Paulo II foi Bispo, antes de ser
nomeado Bispo de Roma. Esta devoção po-
pularizou-se em Cracóvia e está associada a
orações como “o rosário da misericórdia”
e a uma imagem de Cristo com uns raios de
luz a sair do coração, juntamente com esta
frase: “Jesus, eu confio em ti”.

O Concílio Vaticano II, que recomendou
as devoções populares, afirmou que estas te-
riam que estar em harmonia com a liturgia
que, “por sua natureza é muito superior a
todos os exercícios piedosos” (SC 13), e que
as outras celebrações, a não ser que sejam
de máxima importância, não podem ter pre-
ferência sobre o domingo (Cfr. SC 106).

No ano 2001, esta doutrina foi novamente
repetida no Diretório sobre a Piedade Popu-
lar e Liturgia: “A excelência da Liturgia, com-
parativamente a qualquer outra possível e
legítima forma de oração cristã, deve en-
contrar receptividade na consciência dos
fiéis: como as ações sacramentais são ne-

cessárias para viver em Cristo, as formas
da piedade popular pertencem, inversamen-
te, ao âmbito do facultativo” (n. 11).

A devoção à divina misericórdia é um modo
de exprimir o ministério da reconciliação de
que nos fala Jesus no evangelho: “Àqueles a
quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão
perdoados”. Esta passagem do evangelho de
S. João é proclamada no 2.º domingo da Pás-
coa. Por isso, a Ir. Faustina pediu que neste
domingo fosse celebrada a festa da divina
misericórdia. Os bispos da Polónia chamaram
a si este pedido e em 1995 o Papa instituiu
esta festa somente para a sua terra natal. Em
Maio de 2000, com a canonização da Ir. Faus-
tina, o Papa determinou que o “Domingo da
Divina Misericórdia” fosse observado em
todo o rito romano.

A Congregação para o Culto Divino publi-
cou um documento, onde se diz que o título do
2.º domingo da Páscoa terá uma designação
adicional: “o domingo da divina misericór-
dia”. Mas que “se deve usar sempre para
a celebração litúrgica deste domingo” os
textos litúrgicos que estão no Missal e na Li-
turgia das Horas. Portanto, o nome oficial
deste domingo é 2.º Domingo da Páscoa.
Só recebeu um nome secundário, o da Divi-
na Misericórdia, salientando um dos temas
do evangelho deste dia (o perdão dos peca-
dos, a misericórdia de Deus).

Este evangelho mostra-nos ainda que os
discípulos estão reunidos no mesmo lugar: são
uma comunidade eclesial. O domingo – as
duas aparições acontecem no domingo – tam-
bém nos fala de Igreja: é o dia em que nos
reunimos para fazer o mesmo: celebrar o Res-
suscitado que está no meio de nós. É oportu-
no fazer um exame de consciência sobre o
estado de saúde da fé da Igreja actual e do
modo como professo a fé na minha vida?

Avaliação da Semana Santa
A Confraria do Santíssimo Sacramento

convoca todos os seus elementos para uma
reunião a realizar-se no próximo sábado,
13 de Abril, pelas 18h00, no Centro Paro-
quial.

Esta reunião terá  como ordem de tra-
balhos a Avaliação da Semana Santa e a
Apresentação de contas da mesma.

Missa na Misericórdia
Tendo em conta a situação de saúde de

Monsenhor Baptista de Sousa, não é pos-
sível, por enquanto, manter a Missa na
Igreja da Misericórdia ao Domingo, às
9h00, pelo que a mesma fica suspensa até
encontrarmos uma solução.

Nos dias da semana (segunda, quarta
e sexta) continuaremos, por enquanto, a
celebrar às 16h30, e esta semana são ce-
lebradas as intenções do Monsenhor, como
estavam marcadas.

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.




