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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

Segunda, 15 de abril — Só às 16h30
—
Terça, 16 de abril — 19h00
— Maria Teresa Barros Lima Costa e família
—
—

Quarta, 17 de abril  — Só às 16h30
—

Quinta, 18 de abril  — 19h00
— António Lopes da Silva Miranda
— Maria da Graça Roma de Albuquerque
— José Fernando Machado
— Valdemar Lopes Ferreira
— Félix Morgado Santa Marinha
Sexta, 19 de abril — Só às 16h30
—

Sábado, 20 de abril  — 19h00
— Manuel Moreira de Sá

Domingo, 21 de abril
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Teresa Gomes Vieira
19h00 — José Inácio Miranda Ferreira e fa-

mília

Sábado, 20 de abril

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

O êxito da missão cristã
não depende do esforço humano,

mas da presença do Ressuscitado...

14 a 21 de abril de 2013
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Domingo, 14 de abril

Domingo, 21 de abril

Sábado, 20 de abril

Sábado, 20 de abril

10h00

12h00

20h00

— Maria Emília Vilarinho
— Inês Zão
— Leandra Rodrigues

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 10.º Ano da Catequese

— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Francisco de Castro e Costa
— Ana Rita N. L. Velasco Sousa

10h00

12h00

20h00

— Da responsabilidade
     das crianças e catequistas

do 4.º Ano da Catequese

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

— José Gonçalo Almeida
—

(In)formação
Semanal 673

Grupo

Cristo Rei



3.º Domingo da Páscoa
1.ª Leit. – Act 5, 27b-32. 40b-41;
Salmo – Sal 29, 2 e 4. 5-6. 11-12a e 13b
2.ª Leit. – Ap 5, 11-14
Evangelho – Jo 21, 1-19.

É o Ressuscitado quem nos convoca. Ele
é a força radiante e unificante da comunida-
de. Todos diferentes uns dos outros, cada um
com os seus problemas e preocupações, à
volta do altar, não somos uma multidão de
anónimos solitários. Por Cristo e em Cristo
somos uma "Assembleia". Formamos um úni-
co Povo de Deus, a participar na Ação Litúr-
gica por excelência que é a Eucaristia. Não
podemos, por isso, limitarmo-nos a "Assistir
à Missa", em cada Domingo. Temos de par-
ticipar, "consciente, piedosa e ativamente",
conscientes de que não pode ser o Sacerdote
o único a celebrar. Todos os membros do Cor-
po Místico de Cristo, mas cada um no seu
lugar próprio e segunda a sua função especí-
fica, devem celebrar a Eucaristia.

A 1.ª Leitura, dos Atos dos Apóstolos, re-
corda-nos que os Apóstolos, levados pela se-
gunda vez diante do Sinédrio, agora já trans-
formados e animados pelo Espírito Santo, dão
um corajoso testemunho acerca de Jesus.
Procedendo como cabeça da Igreja, como
chefe dos outros Apóstolos, revestido duma
autoridade que lhe vinha diretamente de Cris-
to, Pedro anuncia a Morte e a Ressurreição
de Jesus e proclama que Ele continua vivo no
meio dos homens, como Senhor e Salvador:
"Deve obedecer-se antes a Deus do que
aos homens. O Deus dos nossos antepas-
sados ressuscitou Jesus, a quem destes a
morte, suspendendo-O no madeiro. Foi a
Ele que Deus exaltou com a Sua mão di-
reita, fazendo-O Chefe e Salvador".

A vida da Igreja que somos todos nós con-
siste em continuar este testemunho de Pedro,
através dos séculos, em todas as circunstân-
cias históricas, na alegria ou na tribulação. Esta
é também uma promessa, fruto da salvação,
como o proclama o Salmo Responsorial: "Lou-
var-Vos-ei, Senhor, porque me salvastes".

Na 2.ª Leitura, do Livro do Apocalipse, o
Apóstolo S. João, diz-nos que, com a Sua
Ressurreição, Jesus Cristo foi constituído Se-
nhor de todas as coisas, de todos os seres
espirituais e materiais, mesmo daqueles cuja
existência ainda não conhecemos. Centro de
toda a Criação, que para Ele ficou orientada,
o Senhor Ressuscitado, confundindo-Se ago-
ra com a única majestade de Deus, recebe o
agradecimento e o louvor da assembleia dos
santos: "Àquele que está sentado no trono
e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e po-
der por todos os séculos dos séculos".
Unindo-se a este louvor, as nossas assemblei-
as eucarísticas, inundadas de alegria pascal,
testemunham que Jesus Cristo é o verdadeiro
Senhor da História.

O Evangelho de S. João conta-nos o mila-
gre da Pesca Milagrosa em que Cristo, de-
pois de preparar os discípulos através desse
milagre, realizado pelo grupo chefiado por
Pedro e na sua barca, determina o lugar, que
ele deve ocupar na Sua Igreja, constituindo-o
"Pastor" do Seu único rebanho: "Tu sabes
tudo, Senhor; sabes bem que Te amo". Dis-
se-lhe Jesus : "Apascenta as Minhas ove-
lhas"(...). Jesus falou assim para indicar o
modo como Pedro havia de dar glória a Deus".

Jesus será para sempre o Pastor único e
insubstituível da Igreja, que santificou com a
Sua Morte e a vivificou com a Sua Ressurrei-
ção. Mas Pedro, a quem Jesus comunicou os
Seus mesmos poderes, ficará à frente dela,
neste tempo que vai desde a partida do Se-
nhor até à Sua Vinda final.

Encontro de Catequistas
Tendo em conta que próximo Sábado

teremos aqui, no Centro Paroquial de Es-
posende, a partir das 09h30, um Encontro
Arciprestal de Catequistas com D. Antó-
nio Moiteiro, Bispo Auxiliar, e no mesmo
devem participar todos os Catequistas, não
haverá Catequese no próximo sábado de
manhã (1.º e 4.º ano).

Missa na Misericórdia
Tendo em conta a situação de saúde de

Monsenhor Baptista de Sousa, não é pos-
sível manter a Missa na Igreja da Miseri-
córdia ao Domingo, às 9h00, pelo que a
mesma continua suspensa até encontrar-
mos uma solução.

Paro renovar a reserva eucarística na
Igreja da Misericórdia, a missa de segun-
da-feira, às 16h30, passará a ser celebra-
da na Igreja da Misericórdia. À quarta e
à sexta continuará a ser na Igreja Matriz.

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.


