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Domingo, 1 de junho1
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Rodrigues de Areia
19h00 — Manuel Fernandes Neto de Faria

Segunda, 2 de junho – 16h30
— Intenção Particular
Terça, 3 de junho  – 19h00
— Maria de Lurdes Gonçalves Eiras (30.º

Dia)
— Carlos Alberto Magalhães
Quarta, 4 de junho – 16h30
— Intenção Particular

Quinta, 5 de junho – 19h00
— Ângelo Augusto de Abreu
— Maria José Viana da Silva Pinto e Hor-

tência Sousa Viana
Sexta, 6 de junho – 16h30
— Sagrado Coração de Jesus

Sábado, 7 de junho – 19h00
 — Maria da Silva Duarte e família
21h00 – Celebração Arciprestal da Via Lucis

(Via Sacra da Ressurreição) da Capela da
Senhora da Guia em Apúlia até à Igreja
Matriz de Apúlia, terminando com a Euca-
ristia. Organizada pela Pastoral Juvenil,
todos somos convidados a participar.

Domingo, 8 de junho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Ferreira Rodrigues

de Areia e família
19h00 — Maria José Ferreira de Oliveira

(30.º Dia)

Sábado, 7 de junho

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Formados na escola de Jesus,
somos convidados a ler

os desafios do mundo de hoje...

1 a 8 de junho de 2014
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Domingo, 8 de junho

Domingo, 8 de junho

Sábado, 7 de junho – 19h00

Sábado, 7 de junho – 19h00

10h00

12h00

19h00— Alexandre Domingues Figueiredo
— Ricardo Silva

Serviço de Acólitos

— Francisco de Castro e Costa
— Joana Dulce Coutinho
— Francisco Guimarães de Melo

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 733

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 7.º Ano
— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Maria Gabriela Viana

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

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

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



Domingo da Ascensão
1.ª Leit. – Act 1, 1-11;
Salmo – Sal 46 (47), 2-3. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Ef 1, 17-23;
Evangelho – Mt 28, 16-20.

A paixão de Jesus Cristo mostra-nos o
quanto Ele foi fiel ao Pai. Ele assumiu a mor-
te como consequência da missão que o Pai
lhe confiou: o anúncio da Boa Nova.

Pela sua fidelidade, Jesus foi resgatado da
morte com poder e elevado à direita de Deus,
nos céus. A sua Ressurreição e Ascensão são
sinais da aprovação do Pai a tudo o que o
Filho fez. A Jesus deu-se toda a autoridade
no céu e na terra. Ele está acima de tudo e de
todos. Ele é a plenitude da qual recebemos
todo bem e toda graça!

Todas estas verdades da nossa fé foram
transmitidas através do relato da Ascensão.

A Festa da Ascensão de Jesus, que hoje
celebramos, sugere que, no final do caminho
percorrido no amor e na doação, está a vida
definitiva, a comunhão com Deus. Sugere tam-
bém que Jesus nos deixou o testemunho e que
somos nós, seus seguidores, que devemos
continuar a realizar o projeto libertador de
Deus para os homens e para o mundo.

Na primeira leitura, repete-se a mensa-
gem essencial desta festa: Jesus, depois de
ter apresentado ao mundo o projeto do Pai,
entrou na vida definitiva da comunhão com
Deus – a mesma vida que espera todos os
que percorrem o mesmo “caminho” que Je-
sus percorreu.

Quanto aos discípulos: eles não podem fi-
car a olhar para o céu, numa passividade ali-
enante; mas têm de ir para o meio dos ho-

Matrículas das crianças
Continuam a decorrer 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).

As aulas de EMRC e a Catequese são
dois meios complementares na formação
cristã. Saibamos acolher os dois.

As matrículas na Catequese decorrem
ao longo deste mês de Junho, e estaremos
atentos à matrícula em EMRC.

Para a Primeira Matrícula, os pais de-
vem levantar a Ficha de Inscrição no Car-
tório Paroquial. Para a Renovação da Ma-
trícula devem verificar e completar a Ficha
que é entregue pelo Catequista.

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

Serviço de Confissões
A Igreja Matriz de Esposende continua

a oferecer um Serviço de Confissões se-
manal com o seguinte horário:
Sexta ...............................  09h00 – 09h30
Sábado ............................  09h00 – 09h30

mens, continuar o projeto de Jesus.
A segunda leitura convida os discípulos

a terem consciência da esperança a que fo-
ram chamados: a vida plena de comunhão com
Deus. Devem caminhar ao encontro dessa
“esperança” de mãos dadas com os irmãos
– membros do mesmo “corpo” – e em co-
munhão com Cristo, a “cabeça” desse “cor-
po”. Cristo reside no seu “corpo” que é a
Igreja; e é nela que Se torna, hoje, presente
no meio dos homens.

O Evangelho apresenta o encontro final
de Jesus ressuscitado com os seus discípulos,
num monte da Galileia. A comunidade dos dis-
cípulos, reunida à volta de Jesus ressuscitado,
reconhece-O como o seu Senhor, adora-O e
recebe d’Ele a missão de continuar no mundo
o testemunho do Reino.

Jesus foi ao encontro do Pai, depois de uma
vida gasta ao serviço do Reino; deixou aos
seus discípulos a missão de anunciar o Reino
e de torná-lo uma proposta capaz de renovar
e de transformar o mundo. Celebrar a ascen-
são de Jesus significa, antes de mais, tomar
consciência da missão que foi confiada aos
discípulos e sentir-se responsável pela presen-
ça do Reino na vida dos homens.

A missão que Jesus confiou aos discípulos
é uma missão universal: as fronteiras, as ra-
ças, a diversidade de culturas, não podem ser
obstáculos para a presença da proposta liber-
tadora de Jesus no mundo.

Tornar-se discípulo é, em primeiro lugar,
aprender os ensinamentos de Jesus, a partir
das suas palavras, dos seus gestos, da sua vida
oferecida por amor. O mundo atual apresenta,
todos os dias, desafios novos; mas como discí-
pulos, formados na escola de Jesus, somos
convidados a ler os desafios que hoje o mundo
coloca, à luz dos ensinamentos de Jesus.




