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Domingo, 26 de maio
10h00 — Paroquianos
12h00 — Rui Manuel Barros Zão e família
19h00 — Manuel Moreira de Sá
Segunda, 27 de maio — Só às 16h30
— Manuel Caramalho G. Zão, pai e irmão
Terça, 28 de maio — 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
— Rui Filipe Braga Pinto Macedo
— Maria dos Anjos Baptista Dias
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes
— Maria do Carmo Viana Cruz e neto José

Joaquim Nibra Martins
Quarta, 29 de maio
16h30 – Início do Lausperene
— SS.mo Sacramento
21h00 – Adoração  com o Mês de Maria
Quinta, 30 de maio
09h00 – Oração da Manhã e Exposição
22h00 – Encerramento do Lausperene
—  Missa do SS.mo Sacramento
—  Missa de Nossa Senhora de Fátima
— Maria Amélia F. Rodrigues Areia e família
— Maria Adelaide Marques Reis, filho e nora
Sexta, 31 de maio
16h30 — Misssa a N.ª Senhora de Fátima
21h00 – Encerramento do Mês de Maria

Com toda a Catequese
Sábado, 1 de junho  — 19h00
— Manuel Pereira da Costa
Domingo, 2 de junho
09h30 — Paroquianos
12h00 — Maria Beleza Patrão
16h00 — Adoração do SS.mo com o Santo Padre
17h30 — Procissão Arciprestal do SS.mo

19h00 — SS.mo Sacramento (Missa Campal)

Sábado, 1 de junho

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Somos reflexos do amor de Deus.
Somos como que «trindadezinhas»

andando pelo mundo....

26 de maio a 2 de junho de 2013
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Domingo, 2 de junho

Domingo, 2 de junho

Sábado, 1 de junho

Sábado, 1 de junho

10h00

12h00

19h00— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

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

10h00

12h00

19h00

— 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

(In)formação
Semanal 678

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 8.º Ano
— José Gonçalo Almeida
—

— António Jardim
— Catarina Jardim
— Joana Jardim

— Catequistas e Pais
das crianças da Primeira Comunhão

e 9.º Ano da Catequese

Grupo

Cristo Rei



Domingo da Santíssima Trindade
1.ª Leit. – Prov 8, 22-31;
Salmo – Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Rom 5, 1-5;
Evangelho – Jo 16, 12-15.

«Alguns de nós acreditam que Deus é
Todo-Poderoso e que pode fazer tudo, e que
Deus é Todo-Sabedoria e sabe como fazer
tudo. Mas que Deus é Todo-Amoroso e quer
amar tudo, aqui nos inserimos nós. E essa ig-
norância atrapalha a maioria dos amantes de
Deus, como eu vejo (...) Deus quer ser pen-
sado como nosso Amante» (Julian de Norwi-
ch, místico anacoreta, que viveu entre 1342 e
1416). Substituir o Deus-poder pelo Deus-
Amor é tarefa da nova evangelização. O mis-
tério da Santíssima Trindade é a proclamação
desta verdade.

Deus é amor em si mesmo. Pelo misté-
rio trinitário sabemos que Deus não está sozi-
nho: não é uma solidão de um, mas um amor
tri-uno e solidário, uma comunhão de três. As
pessoas trinitárias interpenetram-se umas às
outras no diálogo perfeito, numa abertura per-
feita, numa perfeita comunhão de amor. Na
Trindade, cada pessoa dá espaço para a habi-
tação das demais pessoas trinitárias: o Pai é
morada do Filho e o Filho é morada do Pai; o
Espírito repousa no Filho e encontra n'Ele a
sua habitação. Em cada pessoa trinitária há a
capacidade de dar espaço. Há uma diversi-
dade que não deixa de ser uma.

Deus é amor para fora de si mesmo. A
Sabedoria (=Verbo) já estava com o Pai an-
tes da criação do mundo e ama-nos antes da
origem de tudo, sonhando-nos no amor (cf. Ef
1,3-4). Ao criar tudo o que existe, molda o

mundo e antecipa a obra da criação no seu
amor, premeditando uma obra cheia de bele-
za e carinho: «Assim fala a sabedoria de Deus:
O Senhor me possuiu como primícias dos seus
caminhos, antes das suas obras mais antigas;
desde a eternidade fui constituída, desde o
princípio, antes das origens da terra» (Pr 8,
22-23). A alegria de Sabedoria Eterna é mol-
dar o mundo e participar da história da cria-
ção: «eu era o seu encanto, dia após dia, brin-
cando, todo o tempo, na sua presença, brin-
cando na superfíce da terra e alegrando-me
por estar com os filhos dos homens» (Pr 8,30).

Na plenitude dos tempos, a Sabedoria (O
Verbo) veio até nós para nos revelar o Seu
amor, para nos redimir, para que tenhamos
acesso a Deus: (cf. Rm 5,1-2). O Filho envia do
Pai o seu Espírito: Espírito da Verdade que
nos ensina e nos aconselha (Jo 16,13), Espíri-
to de amor que se derrama em nossos cora-
ções (Rom 5,5). É por Ele que podemos ven-
cer toda a tribulação, porque sentimos dentro
de nós a sua presença, um amor sem limites
que vive em nós.

Quando experimentamos a graça Trinitá-
ria, mediada em Cristo, entendemo-nos ama-
dos, criados, redimidos e santificados. Em pri-
meiro lugar, a Trindade afeta-nos pessoalmen-
te. Num segundo momento, ao cultivarmos a
intimidade com o Deus Trindade, aceitamos
livremente o dom de Deus e tornamo-nos co-
laboradores de sua ação no mundo. Por meio
do Espírito Santo, cada pessoa é convidada a
conformar a sua vida à de Cristo e a dar con-
tinuidade ao plano da salvação de Deus Pai.
Ao contemplarmos que Deus é mais amor do
que poder, saímos de nós mesmos para ser-
mos reflexos da Trindade, reflexos do amor
no mundo. Somos como que «trindadezi-
nhas» andando pelo mundo.

Sagrado Lausperene
Como é tradição, teremos o nosso Sa-

grado Lausperene Arquidiocesano nos dias
29 e 30 (quarta e quinta-feira).

Se fosse feriado o dia de Corpo de Deus,
coincidia com o mesmo (dia 30).

Não sendo feriado, temos um motivo
acrescido para fazer Lausperene: primei-
ro, nesse dia, onde é feriado, é dia da San-
tíssima Eucaristia; depois, estamos a pre-
parar a grande Procissão do Corpo de Deus
(no dia 2).

Que melhor preparação queremos, que
a própria oração junto do Santíssimo?

Saibamos corresponder ao Seu Amor e
testemunhemos já a nossa FÉ.

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.




