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Domingo, 27 de abril
10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
19h00 — Acção de Graças na Canonização

de João Paulo II e João XXIII
Segunda, 28 de abril– 16h30
— Álvaro de Lima Santos
Terça, 29 de abril  – 19h00
— José Inácio Miranda Ferreira e família
—
—
—
Quarta, 30 de abril – 16h30
—
Quinta, 01 de maio – 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
— S. José
— Eugénia Miranda Igreja e marido
— Maria Emília Pinto Vilarinho, marido e

genro
21h00 – Mês de Maria (toda a catequese)
Sexta, 02 de maio – 16h30
— Nossa Senhora de Fátima
21h00 — Mês de Maria
Sábado, 03 de maio – 19h00
— Nossa Senhora de Fátima

Domingo, 04 de maio
10h00 — Paroquianos
12h00 — Santíssimo Sacramento

Adoração do Santíssimo até às 19h00
19h00 — Nossa Senhora de Fátima

Sábado, 04 de maio

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

A Misericórdia suscita nos homens
a promoção de novas relações

de solidariedade fraterna...

27 de abril a 4 de maio de 2014
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Domingo, 04 de maio

Domingo, 04 de maio

Sábado, 03 de maio – 19h00

Sábado, 03 de maio – 19h00

10h00

12h00

19h00— Luís Miguel Marques Garcia
— Marina Ferrari Rodrigues de Pina

Serviço de Acólitos

— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete
— Isabel Monteiro

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 728

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 8.º Ano
— José Gonçalo Almeida
— Ana Rafaela Sá de Barros

— Maria Emília Vilarinho
— Inês Zão
— Leandra Rodrigues

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 9.º Ano da Catequese
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Grupo
Nossa Senhora

das Dores



2.º Domingo de Páscoa
Domingo da Divina Misericórdia
1.ª Leit. – Act 2, 42-47;
Salmo – Sal 117, 2-4. 13-15. 22-24;
2.ª Leit. – 1 Pedro 1, 3-9
Evangelho – Jo 20, 19-31.

A liturgia deste domingo apresenta-nos a
comunidade de Homens Novos que nasce da
cruz e da ressurreição de Jesus: a Igreja. A
sua missão consiste em revelar aos homens a
vida nova que brota da ressurreição.

Na primeira leitura temos, na “fotogra-
fia” da comunidade cristã de Jerusalém, os
traços da comunidade ideal: é uma comuni-
dade fraterna, preocupada em conhecer Je-
sus e a sua proposta de salvação, que se reú-
ne para louvar o seu Senhor na oração e na
Eucaristia, que vive na partilha, na doação e
no serviço e que testemunha – com gestos
concretos – a salvação que Jesus veio propor
aos homens e ao mundo.

A segunda leitura recorda aos membros
da comunidade cristã que a identificação de
cada cristão com Cristo e sua entrega por amor
ao Pai e aos homens, conduzirá à ressurrei-
ção. Por isso, os cristãos são convidados a per-
correr a vida com esperança, apesar das difi-
culdades, dos sofrimentos e da hostilidade do
mundo, de olhos postos nesse horizonte onde
se desenha a salvação definitiva.

No Evangelho sobressai a ideia de que
Jesus vivo e ressuscitado é o centro da co-
munidade cristã; é à volta d’Ele que a comu-
nidade se estrutura e é d’Ele que ela recebe a
vida que a anima e que lhe permite enfrentar
as dificuldades e as perseguições. Por outro
lado, é na vida da comunidade – na sua litur-
gia, no seu amor, no seu testemunho – que os

Matrículas na escola...
...e na Catequese Paroquial

Estão a decorrer desde quinze de abril e
até 15 de junho as matrículas para o pré-
escolar e para o 1.º ano de escolaridade.

No acto da Matrícula os Encarregados de
Educação cristãos devem pedir a matrícula
na aula de EMRC (Educação Moral e Reli-
giosa Católica).

A disciplina de EMRC é um direito dos
alunos e, sobretudo, dos pais que são os
responsáveis pela educação dos filhos. A
Igreja tem uma função de ajudar mas o di-
reito fundamental pertence aos pais.

Se os pais dispensam esta disciplina na
escola, onde temos professores bem prepa-
rados e que dão testemunho, porque insis-
tem numa catequese paroquial apenas para
os sacramentos ou sacramentais? As aulas
de EMRC e a Catequese são dois meios
complementares na formação cristã. Sai-
bamos acolher os dois.

As matrículas na Catequese decorrem
no mês de Junho, e estaremos atentos à
matrícula em EMRC.

XIII  Peregrinação Arciprestal
à  S e n h o r a  d a  G u i a
Belinho – 18 de maio de 2014

10h00 – Início da caminhada em direcção à
Capela da Senhora da Guia.  À che-
gada será celebrada a Eucaristia.

Nesse domingo não teremos cá, na
Igreja Matriz de Esposende, a Missa das
10h00, nem a das 12h00. Todos devemos
participar na Peregrinação, em Belinho.

homens encontram as provas de que Jesus
está vivo.

É nesse primeiro dia da semana que o Es-
pírito é dado como sopro do Senhor para a
missão e a reconciliação.  A ausência de Tomé
é importante para o propósito do texto. Ele
recusa-se a crer no que os outros discípulos
anunciavam: “Vimos o Senhor”.

Tomé não é no relato o homem da dúvida
somente e que busca crer por si mesmo, ou
que julga que só é digno de fé o que pode ser
tocado ou demonstrado. Ele é o homem de
fé, transformado pelo Senhor, capaz de reco-
nhecer o dinamismo próprio pelo qual se che-
ga à fé.

É importante que acolhamos inteiramente
a mensagem que nos vem da palavra de Deus
neste segundo Domingo de Páscoa, instituído
por João Paulo II com o nome de «Domingo
da Divina Misericórdia». Nas diversas lei-
turas, a liturgia parece traçar o caminho da
misericórdia que, enquanto reconstrói a rela-
ção de cada um com Deus, suscita também
entre os homens novas relações de solidarie-
dade fraterna. Cristo ensinou-nos que «o ho-
mem não só recebe e experimenta a miseri-
córdia de Deus, mas é também chamado a
“ter misericórdia” para com os demais. “Bem-
aventurados os misericordiosos, porque alcan-
çarão misericórdia”» (Mt 5, 7)» (Dives in mi-
sericordia, 14). Depois, Ele indicou-nos as
múltiplas vias da misericórdia, que não só per-
doa os pecados, mas vai também ao encontro
de todas as necessidades dos homens. Jesus
inclinou-se sobre toda a miséria humana, ma-
terial e espiritual, para na Sua Misericórdia
nos da a Vida Nova, a vida no Ressuscitado.

Peçamos ao Senhor que abra todas as
portas que nos mantém fechados no medo e
na insegurança, para irmos com coragem e
confiança ao encontro do mundo a ser evan-
gelizado.




