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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)
Segunda, 3 de junho — Só às 16h30
— Carlos Alberto Enes Magalhães
Terça, 4 de junho — 19h00
— Maria Teresa Marques Araújo Miquelino
— Violante Nogueira Dias, marido e filha

Angelina
— M.ª Teresa Barros Lima Costa e família
Quarta, 5 de junho — Só às 16h30
— Eugénia Miranda Igreja e marido
Quinta, 6 de junho — 19h00
— Maria dos Anjos Rodrigues Coutinho (7.º

Dia)
— José Fernando Machado
— Eva Fernandes Ribeiro, marido e filho

António
— Augusto Gonçalves Pereira de Barros
Sexta, 7 de junho — Só às 16h30
— Eugénia Miranda Igreja e marido
Sábado, 8 de junho  — 19h00
— Maria Natália Soares da Cruz Mateus (7.º

Dia)
— Manuel Moreira de Sá
Domingo, 9 de junho
12h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Ferreira Rodrigues

de Areia e família
19h00 — António Martins de Oliveira (7.º Dia)

Sábado, 8 de junho

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Um só Senhor, uma só FÉ!...
Vinde e Adoremos!...

2 a 9 de junho de 2013
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Domingo, 9 de junho

Domingo, 9 de junho

Sábado, 8 de junho

Sábado, 8 de junho

10h00

12h00

19h00— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete
— Isabel Monteiro

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     das crianças e catequistas

do 6.º Ano da Catequese

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

(In)formação
Semanal 680

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 7.º Ano
— José Gonçalo Almeida
—

— Maria Emília Vilarinho
— Inês Zão
— Leandra Rodrigues

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes
     do 8.º Ano da Catequese

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



Solenidade do Corpo de Deus
1.ª Leit. – Gen 14, 18-20;
Salmo – Sal 109, 1. 2. 3. 4;
2.ª Leit. – 1 Cor 11, 23-26;
Evangelho – Lc 9, 11b-17.

No centro da Solenidade deste domingo
está quer a celebração de Deus que alimenta
o seu povo e que, no seu Filho, dá-lhe o ali-
mento supremo e eterno, quer a grande Eu-
caristia dos crentes.

Para exprimir esta oração de louvor e de
agradecimento, que dirigimos ao Senhor aco-
lhendo o dom do seu amor, a Escritura em-
prega duas palavras: a bênção (primeira lei-
tura) e a ação de graças (segunda leitu-
ra).

Estas duas dimensões de oração estão in-
timamente ligadas e devem habitar a nossa
vida para além da missa, para testemunhar
todo o amor com o qual Cristo ama os ho-
mens (Evangelho).

A Solenidade do Santíssimo Corpo e San-
gue de Cristo é a festa da Pessoa de Cristo.
Ao levantarmos os olhos para o Pão e o Vi-
nho consagrados, só podemos dizer: «É mes-
mo Ele! Meu Senhor e meu Deus!»

Todos os dias repetimos os gestos de Je-
sus, que dão significado à nossa vida:

Jesus tomou o pão: o pão que é a tua
própria vida que ele toma em suas mãos. Je-
sus responsabiliza-se por ti. Dá tudo por ti, tal
como és neste momento. As suas mãos cin-
gem-te, protegem-te, defendem-te. E diz: tu
pertences-me. És precioso a meus olhos.
Tomo-te sob a minha responsabilidade. Sou
teu fiador. Sou garante da tua vida.

Abençoou-o: abençoar ou bendizer sig-

Matrículas na Catequese
É assumido, hoje, que a relação entre a

Catequese e a EMRC é de distinção na com-
plementaridade: “Há um nexo indestrutí-
vel e, simultaneamente, uma clara distin-
ção entre o Ensino Religioso e a Cateque-
se” (Directório Geral da Catequese, nº 73).

Por isso, mais uma vez se recorda que
quem pede a Catequese à paróquia deve
inscrever-se também em EMRC na escola.

À inscrição na catequese para todos os
catequisandos de todos os anos (desde o 1.º
até ao 10.º) para o próximo ano catequético
de 2013/2014 serão feitas ao longo deste
mês, deveno todos levantar a ficha no Car-
tório Paroquial.

No ato da inscrição devem fazer uma
oferta de 10 euros (são uma partilha para o
Catecismo e outras despesas com a Cate-
quese).

Para o primeiro ano é preciso trazer:
– Comprovativo do baptismo (Cédula de

Batismo ou outro documento com a indica-
ção da data e n.º do batismo)

– Autorização do pároco respetivo se os
pais não habitarem na Paróquia de Santa
Maria dos Anjos

– Só se inscreve no primeiro ano de ca-
tequese quem entrar para o primeiro ano
da escola.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana, o Cartório Paroquial de

Esposende só estará aberto no sábado, das
15h00 às 16h00.

Em caso muito urgente podem  contactar
pelo Tlm: 962601317.

nifica «dizer bem». Jesus diz bem de ti. Je-
sus diz sempre bem de nós. Para Ele és uma
jóia de real valor. Tens uma história que é sa-
grada e um futuro que é eterno. Mesmo que
outros digam mal de ti, Jesus na sua miseri-
córdia imensa continuará sempre a defender-
te, a falar bem de ti, a interceder por ti, a dar
a vida por ti.

Partiu-o: Não é possível distribuir aquilo
que não se parte. Quanto mais partido for,
mais pessoas o poderão receber. Aquele Je-
sus que te aperta em suas mãos, que diz sem-
pre bem de ti, é o mesmo que não te dá uma
vida fácil. Ele não veio para tornar a tua vida
fácil, mas para que a tua vida seja oferecida
como a sua.

 Deu-o: Jesus tomou o pão não para ficar
em suas mãos, mas para ser distribuído. A tua
vida diariamente oferecida a Cristo é Jesus
que a entrega às pessoas e à criação inteira.
Pão que não é distribuído não presta. Torna-
se duro, cria bolor e acaba por se estragar. Se
não fores oferecido ou não te deixares "co-
mer" por quem precisa de ti, a tua vida perde
significado.

Todos comeram: Todos têm direito a co-
mer. O pão não é só para alguns ou para oca-
siões festivas. É nutrimento quotidiano a que
todos têm direito. Todos e em cada dia: o pão
material e o pão espiritual. Para a vida física
e para a vida que não tem fim.

Fazei isto em memória de mim: aquilo
que eu fiz, fazei-o vós também. Tal como eu
me ofereci, deveis também vós oferecer-vos.
É esta a nossa história de cristãos. A missa
não é espectáculo a que assistimos. É a esco-
la daquilo que Jesus fez e faz de nós e con-
nosco. Um missão continuada. Uma escola
para aprender a repetir diariamente os gestos
de Jesus.




