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

 — Rui Manuel de Barros Zão e família
Segunda, 26 de maio – 16h30
— Manuel Pereira da Costa e esposa
Terça, 27 de maio  – 19h00
— Maria José Ferreira de Oliveira e sogros
— Intenção Particular
— Maria dos Anjos Baptista Dias
Quarta, 28 de maio – 16h30
— Nossa Senhora de Fátima

Quinta, 29 de maio – 19h00
Início do Lausperene Diocesano

— Santíssimo Sacramento e N. S. de Fátima
— Geraldo Malgueiro da Silva (30.º Dia)
— Rui Filipe Braga Pinto Macedo
— Manuel Miranda Figueiredo e Maria de

Fátima Miranda Figueiredo
Sexta, 30 de maio – 19h00
Encerramento do Lausperene Diocesano
— Santíssimo Sacramento e N. S. de Fátima

Sábado, 31 de maio – 19h00
 — Mª dos Anjos Rodrigues Coutinho (1.º Aniv.º)
— Maria Natália Soares Cruz Mateus (1.º Aniv.º)
— António Martins de Oliveira (1.º Aniv.º)

Domingo, 1 de junho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Rodrigues de Areia
19h00 — Manuel Fernandes Neto de Faria

Sábado, 31 de maio

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

A comunidade cristã
 é o templo de Deus, o lugar onde
Deus habita no meio dos homens.

25 de maio a 1 de junho de 2014
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Domingo, 1 de junho

Domingo, 1 de junho

Sábado, 31 de maio – 19h00

Sábado, 31 de maio – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Susana Maria Alves Dias

Serviço de Acólitos

— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz

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 732

— 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

de Fátima



6.º Domingo de Páscoa
1.ª Leit. – Act 8, 5-8. 14-17;
Salmo – Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 e 20;
2.ª Leit. – 1 Pedro 3, 15-18;
Evangelho – Jo 14, 15-21.

A liturgia deeste fim de semana coloca-
nos já em clima de Pentecostes. A partir des-
te domingo, ao mesmo tempo em que invoca-
mos a vinda do Espírito prometido, somos cha-
mados a acreditar na sua presença, que age
no mundo como dom permanente do Ressus-
citado.

A liturgia de hoje convida-nos a descobrir
a presença discreta, mas eficaz e tranquiliza-
dora, de Deus na caminhada histórica da Igre-
ja. A promessa de Jesus, não vos deixarei ór-
fãos, dá-nos esta certeza.

A primeira leitura mostra a comunidade
cristã dando testemunho da Boa Nova de Je-
sus, sendo presença libertadora e salvadora
na vida dos homens. Avisa, no entanto, que o
Espírito só se manifestará e só atuará quando
a comunidade aceitar viver a sua fé integrada
numa família universal de irmãos, reunidos à
volta do Pai e de Jesus.

A segunda leitura exorta os cristãos, con-
frontados com a hostilidade do mundo, a te-
rem confiança, a darem um testemunho sere-
no da sua fé, a mostrarem o seu amor a todos
os homens, mesmo aos perseguidores. Cristo
deve ser o modelo que os cristãos têm sem-
pre diante dos olhos.

O Evangelho apresenta-nos parte do tes-
tamento de Jesus, na ceia de despedida. Aos
discípulos, inquietos e assustados, Jesus pro-
mete o Paráclito, afirmando que Ele conduzi-
rá a comunidade cristã em direção à verda-

Peregrinação ao Sameiro
No próximo domingo, e respondendo

ao apelo do Sr. Arcebispo, vamos em Pe-
regrinação ao Sameiro. Estão abertas ins-
crições até quinta-feira, para transporte
de autocarro, que sai de junto das Pisci-
nas às 08h30.

Procissão de Velas
Embora com alguma dificuldade, teremos

a nossa Procissão de Velas do Mês de Maio
no próximo sábado, dia 31, saindo da Igreja
às 21h30.

Sagrado Lausperene
Acontece esta semana, nos dias 29 e

30, o nosso tradicional Lausperene
Diocesano.

Iniciamos com a Missa das 19h00 de
quinta-feira, com a Adoração até às
21h00,  altura do Mês de Maria. Na sexta-
feira, dia 30, retomamos a Adoração às
08h30 e Encerramos o Lausperene com a
Eucaristia às 19h00. Depois teremos o
Mês de Maria às 21h00.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial con-

tinua a funcionar no seu horário normal,
que é o seguinte:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

de; e a levará a uma comunhão cada vez mais
íntima com Jesus e com o Pai.

Dessa forma, a comunidade será a mora-
da de Deus no mundo e dará testemunho da
salvação que Deus quer oferecer aos homens.

Enquanto esteve com os discípulos, Jesus
ensinou-os, protegeu-os, defendeu-os; mas, a
partir de agora, será o Espírito que ensinará e
cuidará da comunidade de Jesus. O Espírito
desempenhará, neste contexto, um duplo pa-
pel: conservará a memória da pessoa e dos
ensinamentos de Jesus, ajudando os discípulos
a interpretar esses ensinamentos à luz dos no-
vos desafios. Por outro lado, dará segurança
aos discípulos, guiá-los-á e os defenderá quan-
do eles tiverem de enfrentar a oposição e a
hostilidade do mundo. Em qualquer um dos
casos, o Espírito conduzirá essa comunidade
em marcha pela história, ao encontro da ver-
dade, da liberdade plena, da vida definitiva.

A comunidade cristã, identificada com Je-
sus e com o Pai, animada pelo Espírito, é o
templo de Deus, o lugar onde Deus habita no
meio dos homens. Através dela, o Deus liber-
tador continua a concretizar o seu projeto de
salvação.

A Igreja é, hoje, o lugar onde os homens
encontram Deus? Ela dá testemunho, em ges-
tos de amor, de serviço, de humanidade, de
liberdade, de compreensão, de perdão, de to-
lerância, de solidariedade para com os pobres,
do Deus que quer oferecer aos homens a sal-
vação? O que é que nos falta a nós, família
de Deus, para sermos verdadeiros sinais de
Deus no meio dos homens?

Peçamos ao Senhor que nos guarde no seu
amor, nos mantenha fiéis aos seus mandamen-
tos e reforçe a nossa união com seu Filho Je-
sus, de quem dependemos para produzir os
frutos que Ele espera de nós.




