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Domingo, 18 de maio
Não há Missa das 10h00 e 12h00

19h00 — Manuel Eiras Afonso (7.º Dia)
 — António Gonçalves Novo (1.º

Aniv.º)
Segunda, 19 de maio – 16h30
— Santíssimo Sacramento e N. S. de Fátima
Terça, 20 de maio  – 16h30
— Santíssimo Sacramento e N. S. de Fátima
— S.Judas Tadeu e Santa Luzia
— Manuel Martins, sogra e cunhadas
— José Inácio Miranda Ferreira e família

Quarta, 21 de maio – 16h30
— Santíssimo Sacramento e N. S. de Fátima
— Maria José Viana da Silva Pinto

Quinta, 22 de maio – 16h30
— Santíssimo Sacramento e N. S. de Fátima
— Santa Rita
— Isabel Maria Almeida Campos (30.º Dia)
— José Fernando Machado
Sexta, 23 de maio – 16h30
— Santíssimo Sacramento e N. S. de Fátima

Sábado, 24 de maio – 19h00
— Santíssimo Sacramento e N. S. de Fátima
— Jorge Mendes Vieira

Domingo, 25 de maio
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Rodrigues de Areia
19h00 — Santíssimo Sacramento

 — Rui Manuel de Barros Zão e família

Sábado, 24 de maio

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Para nos encontrarmos com Deus,
temos de sair do nosso egoísmo

e fazer da vida um dom...

18 a 25 de maio de 2014
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Domingo, 25 de maio

Domingo, 25 de maio

Sábado, 24 de maio – 19h00

Sábado, 24 de maio – 19h00

10h00

12h00

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

Serviço de Acólitos

— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete

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 731

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 9.º Ano
— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

— António Jardim
— Catarina Jardim
— Joana Jardim

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

da Graça



5.º Domingo de Páscoa
1.ª Leit. – Act 6, 1-7;
Salmo – Sal 33, 1-2. 4-5. 18-19;
2.ª Leit. – 1 Pedro 2, 4-9;
Evangelho – Jo 14, 1-12.

A liturgia deste domingo convida-nos a
refletir sobre a Igreja – a comunidade que nas-
ce de Jesus e cujos membros continuam o
caminho de Jesus, dando testemunho do pro-
jeto de Deus no mundo, na entrega a Deus e
no amor aos homens.

A 1.ª leitura apresenta-nos alguns traços
que caracterizam a família de Deus, que é a
Igreja: é uma comunidade santa, embora for-
mada por homens pecadores; é uma comuni-
dade estruturada hierarquicamente, mas onde
o serviço da autoridade é exercido no diálogo
com os irmãos.

É uma comunidade de servidores, que re-
cebem dons de Deus e que põem esses dons
ao serviço dos irmãos; e é uma comunidade
animada pelo Espírito, que vive do Espírito e
que recebe do Espírito a força de ser teste-
munha de Jesus na história.

A 2.ª leitura também se refere à Igreja:
chama-a de templo espiritual, do qual Cristo é
a pedra angular e os cristãos pedras vivas.

Essa Igreja é formada por um povo sacer-
dotal, cuja missão é oferecer a Deus o verda-
deiro culto: uma vida vivida na obediência aos
planos do Pai e no amor incondicional aos ir-
mãos.

O Evangelho define a Igreja: é a comuni-
dade dos discípulos que seguem o caminho
de Jesus – caminho de obediência ao Pai e de
dom da vida aos irmãos. Os que acolhem esta
proposta e aceitam viver nesta dinâmica tor-

Sagrado Lausperene
À semelhança do que aconteceu nos

últimos anos, teremos o nosso Lausperene ao
longo de toda a semana.

Reeditando o Lauperene comemorativo
dos 300 anos dos Lausperenes, na V Semana
da Páscoa (este ano de 19 a 25 de Maio)
faremos lausperene todos os dias, com o
programa que consta no Cartaz afixado na
Igreja e no Centro Paroquial. No Sábado, o
programa de Adoração será o seguinte:

09h00 – 10.º Ano da Catequese e
     Jovens Cristãos de Esposende
10h00 – 5.º Ano da Catequese
11h00 – 8.º Ano da Catequese
12h00 – 4.º Ano da Catequese
13h00 – 9.º Ano da Catequese
14h00 – 7.º Ano da Catequese
15h00 – 6.º Ano da Catequese
16h00 – 3.º Ano da Catequese
17h00 – 2.º Ano da Catequese
18h00 – 1.º Ano da Catequese
19h00 – Eucaristia
No Domingo teremos as Eucaristias nas

horas habituais, com a nossa Procissão do
Santíssimo Sacramento às 18h00 (o
percurso será o mesmo do ano passado),
no qual deve participar toda a Catequese
à frente do Pálio.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial  fun-

cionará apenas no seguinte horário :
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ...................................  Encerrado
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

nam-se Homens Novos, que possuem a vida
em plenitude e que integram a família de Deus
– a família do Pai, do Filho e do Espírito.

Ao aceitarem percorrer esse caminho de
identificação com Jesus, os homens vão ao
encontro da verdade e da vida em plenitude.
Quem aceita percorrer esse caminho de amor,
de entrega, de dom da vida, chega até ao Pai
e torna-se, como Jesus, filho de Deus.

Ao identificarem-se com Jesus, os discí-
pulos estabelecem uma relação íntima e fa-
miliar com o Pai, porque o Pai e Jesus são um
só. O Pai está presente em Jesus e quem adere
a Jesus e estabelece com Ele laços de amor,
já faz parte da família do Pai, porque Jesus é
o Deus que veio ao encontro dos homens: as
obras de Jesus são as obras do Pai; o seu
amor é o amor do Pai; a vida que Ele oferece
é a vida que o Pai dá aos homens.

A comunhão do cristão com o Pai e com
Jesus estabelecem-se percorrendo o caminho
do amor e da entrega, em doação total a Deus
e aos irmãos. Quem quiser encontrar-se com
Jesus e com o Pai, tem de sair do egoísmo e
fazer da sua vida um dom a Deus e aos ho-
mens.

Deixemo-nos tomar pela palavra de Jesus:
“Não se perturbe o vosso coração. Se acre-
ditais em Deus, acreditai também em mim!”
Estejamos atentos: estas não são palavras di-
tas ao vento! São palavras, são exortação para
nós, cristãos de hoje; palavras para cada um
de nós e para todos, palavras verdadeiramen-
te provocantes! No mundo complexo, numa
realidade cheia de desafios, na nossa vida
pessoal tantas vezes sofrida, cheia de tantas
contradições e desafios, o Senhor olha-nos,
estende-nos a mão, abre-nos o coração e en-
che-nos de serenidade e confiança: “Não se
perturbe o vosso coração!”




