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Domingo, 19 de maio
10h00 e 12h00 — Não há Missa
19h00 — Eugénia Augusta Macedo Fernan-

des (7.º Dia)
—Maria Lurdes Novo Vareiro Machado

Segunda, 20 de maio — Só às 16h30
— Nossa Senhora de Fátima
— Manuel Caramalho Gonçalves Zão, pai e

irmão
Terça, 21 de maio — 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
— José Manuel Santa Marinha Palmeira (7.º

Dia)
— Lucinda Alice da Silva Vilas Boas
— José Inácio Miranda Ferreira e família
— Manuel Gomes Martins e Angelina André

Eiras e filhas
— Maria José Viana Silva Pinto
Quarta, 22 de maio  — Só às 16h30
— Nossa Senhora de Fátima
Quinta, 23 de maio  — 19h00
— António Augusto Lopes (7.º Dia)
— Nossa Senhora de Fátima
— Jorge Mendes Vieira
— Belmira Alves da Silva e família
— S. Gens
Sexta, 24 de maio — Só às 16h30
— Nossa Senhora de Fátima
— Manuel Pereira da Costa (1.º Aniv.º)
Sábado, 25 de maio  — 19h00
— Manuel Pereira da Costa
Domingo, 26 de maio
10h00 — Paroquianos
12h00 — Rui Manuel Barros Zão e família
19h00 — Manuel Moreira de Sá

Sábado, 25 de maio

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Toda a nossa vida de cristãos
está sob o sinal do Espírito

que recebemos no Baptismo...

19 a 26 de maio de 2013
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Domingo, 26 de maio

Domingo, 26 de maio

Sábado, 25 de maio

Sábado, 25 de maio

10h00

12h00

19h00— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

— Francisco de Castro e Costa
— Ana Rita N. L. Velasco Sousa
— Francisco Guimarães de Melo

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     das crianças e catequistas

do 5.º Ano da Catequese

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

(In)formação
Semanal 678

Grupo
Santa Maria
dos Anjos

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 9.º Ano
— José Gonçalo Almeida
—

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

— Da responsabilidade
      dos Adolescentes

do 10.º Ano da Catequese



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 Evangelho de S. João apresenta-nos
Jesus, na tarde do Domingo de Páscoa, so-
prando o Espírito sobre os seus discípulos, que
estão reunidos no Cenáculo com as portas
fechadas com medo dos judeus.

Colocar Jesus a agir na tarde de Páscoa
significa que a Ressurreição e o Pentecostes
estão unidos. O Espírito vem quando a Co-
munidade está reunida para celebrar a me-
mória da morte e ressurreição de Jesus.

O sopro de Jesus, dando o Espírito, recor-
da-nos o sopro do Pai sobre o homem feito de
barro, dando-lhe a vida. Jesus sopra sobre a
Comunidade dando-lhe Vida, criando a Igreja.

Estar com as portas fechadas significa o
bloqueio em que se encontram para testemu-
nhar Jesus Ressuscitado. É a presença do
Espírito que leva à continuidade da missão do
Senhor, a instaurar a vitória da Vida.

Medo é sinal de morte, por isso eles, sem
o Espírito estão amedrontados, ainda domina-
dos pelo poder da morte. O sopro de Jesus dá
a Vida, dá o Espírito Santo que faz novas to-
das as coisas. Esta nova Humanidade forjada
pela redenção, pela ressurreição de Jesus, traz
o Espírito do Senhor para continuar sua mis-
são salvífica. Evidentemente que essa mis-
são redentora terá a sua expressão no perdo-
ar e no reter os pecados.

Pecado é ir contra a liberdade e a vida. Se
existe o arrependimento e o propósito de mu-
dança, existe o sinal da presença do Espírito.
Contudo, se existe a perseverança no erro,
na opção pela morte, torna-se impossível per-

doar – restituir a vida – já que a opção da
própria pessoa foi a morte.

Procuremos compreender: não é a Igreja
que não perdoa, ela não tem essa missão; pelo
contrário, ela trabalha o arrependimento fa-
vorecendo condições para isso, mas depende
da pessoa abrir ou não o seu coração ao Es-
pírito. Será o Espírito, que é o Espírito da Vida,
que provocará o arrependimento e perdoará.

No mundo de hoje, toda a nossa comuni-
dade é chamada a colaborar com o Espírito
da nova vida para renovar o mundo: tanto na
atividade quotidiana como nas vocações ex-
traordinárias. E isto, sem perder a coragem,
porque, como diz S. Paulo – O Espírito vem
em auxílio da nosasa fraqueza.(Rom.8,26),
corrige e incentiva o nosso esforço, faz con-
vergir tudo para o bem comum, porque todo o
dom (todo o carisma) vem dele, único Espíri-
to do Pai e do Filho.

Toda a nossa vida de cristãos está, por-
tanto, sob o sinal do espírito que recebemos
nos Sacramentos do Baptismo e da Confir-
mação – o nosso Pentecostes; nela devemos
amadurecer os "frutos do Espírito": amor,
paz, alegria, paciência, espírito de serviço, bon-
dade e confiança nos outros, mansidão e au-
todomínio...

 Peçamos ao Espírito Santo, o Espírto da
Vida, da União, do Amor, que venha sobre
nós, sobre as pessoas que amamos, sobre to-
dos, e recrie em nós o Homem segundo o
Coração de Jesus, segundo os desejos de
Deus. Assim, a partir de onde vivemos, o
mundo será outro, será verdadeiramente um
mundo onde reina a justiça e a paz. Não tere-
mos medo de anunciar a Vida, de irmos con-
tra a cultura de morte que nos é imposta atra-
vés do consumismo, da valorização do prestí-
gio, do ter, do levar vantagem e de tantas pro-
postas que levam o Homem à escravidão e à
morte.

Celebração Arciprestal
do Corpo de Deus

Esposende – 2 de junho de 2013
Respondendo a um apelo, vindo da

Santa Sé, para celebrarmos a Festa do
Corpo de Deus em sintonia com o Santo
Padre, o Papa Francisco, o Arciprestado
de Esposende programou para a cidade,
uma hora de Adoração (16h00-17h00) e
uma Procissão Arciprestal do Santíssimo
às 17h30, que encerra com a celebração
da Eucaristia (Missa Campal).

Na Procissão, para além do povo co-
mum e das crianças e adolescentes da
Catequese, terão lugar de destaque as
crianças que nesse dia fazem a sua Pri-
meira Comunhão. Por isso, ao programa-
rem as festas particulares tenham em
atenção que às 17h30 todos devem es-
tar na Matriz de Esposende.

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 ou na impossibilidade
de usarem este horário podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.




