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

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

(30.º Dia)
Segunda, 9 de junho – 16h30
— Intenção Particular
Terça, 10 de junho
12h00 – Bodas de Prata de Luís Alberto do

Vale Ferreira e Alexandra Maria Terra
Silva Pinto Ferreira

19h00 – Manuel Joaquim Rodrigues (7.º Dia)
— Manuel Passos Neto Sacramento (1.º Aniv.º)
— Jorge Mendes Vieira
Quarta, 11 de junho – 16h30
— Maria Arminda Miranda e família

Quinta, 12 de junho – 19h00
— M.ª Amélia F. Rodrigues Areia e família
— Antónia de Barros Lima, Miguel de Bar-

ros Lima e José de Barros Nunes Novo
— José Fernando Machado
— Manuel Pereira da Costa e esposa
Sexta, 13 de junho – 16h30
— Eugénia Miranda Igreja e marido
Sábado, 14 de junho – 19h00
 — Manuel Eiras Afonso (30.º Dia)
Domingo, 15 de junho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Francisco Ribeiro Couto
19h00 — António Luís Barros Zão, mãe e

irmãos

Sábado, 14 de junho

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

As comunidades construídas
à volta de Jesus são animadas

pelo Espírito Santo...

8 a 15 de junho de 2014
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Domingo, 15 de junho

Domingo, 15 de junho

Sábado, 14 de junho – 19h00

Sábado, 14 de junho – 19h00

10h00

12h00

19h00— Alexandre Domingues Figueiredo
— Ricardo Silva

Serviço de Acólitos

— Maria Helena Agante
— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa

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 734

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 10.º Ano
— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

— Marta Margarida Viana
— Ana Rita Sá da Silva
— Isabel Morais

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 7.º Ano da Catequese

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

Grupo
Santa Maria
dos Anjos



Domingo de Pentecostes
1.ª Leit. – Act 2, 1-11;
Salmo – Sal 103, 1ab e 24ac.29bc-30.31.34;
2.ª Leit. – 1 Cor 12, 3b-7. 12-13;
Evangelho – Jo 20, 19-23.

O tema da liturgia deste domingo é o Espí-
rito Santo, Dom de Deus a todos os que cre-
em. O Espírito dá vida, renova, transforma,
constrói comunidade e faz nascer o Homem
Novo.

Na primeira leitura, Lucas sugere que o
Espírito é a lei nova que orienta a caminhada
dos cristãos. É Ele que cria a nova comunida-
de do Povo de Deus, que faz com que os ho-
mens sejam capazes de ultrapassar as suas
diferenças e comunicar, que une numa mes-
ma comunidade de amor, povos de todas as
raças e culturas.

Na segunda leitura, Paulo avisa que o
Espírito é a fonte de onde brota a vida da co-
munidade cristã. É Ele que concede os dons
que enriquecem a comunidade e que fomenta
a unidade de todos os membros; por isso, es-
ses dons não podem ser usados para benefí-
cio pessoal, mas devem ser postos ao serviço
de todos.

O Evangelho apresenta-nos a comunida-
de cristã, reunida à volta de Jesus ressuscita-
do. Para João, esta comunidade passa a ser
uma comunidade viva, recriada a partir do dom
do Espírito. É o Espírito que permite aos cris-
tãos superar o medo e as limitações e dar tes-
temunho no mundo desse amor que Jesus vi-
veu até às últimas consequências.

João começa por pôr em relevo a situação
da comunidade. O “anoitecer”, as “portas
fechadas”, o “medo”, são o quadro que re-

Pedido de Documentos
Com bastante frequência aparecem no

Cartório Paroquial pais e/ou avós a pedi-
rem Documentos para Filhos e/ou Netos.

Porque há Documentos que só se podem
passar ao próprio, tendo em conta o conhe-
ciento que temos do mesmo, não passare-
mos mais Documentos para outrém, nome-
adamente para efeitos de Baptismo e/ou ca-
samentos. São os próprios pais/padrinhos/
noivos que devem tratar destes assuntos.

Quem não o pode fazer dentro do horá-
rio de atendimento, sempre o pode e pode
fazer noutro horário, marcado antecipada-
mente pelo telefone.

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

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Matrículas na catequese
Continuam a decorrer até ao fim de ju-

nho as matrículas na Catequese.
Para a Primeira Matrícula, os pais de-

vem levantar a Ficha de Inscrição no Car-
tório Paroquial e aí a entregar para verfi-
cação dos dados. Para a Renovação da Ma-
trícula devem verificar e completar a Ficha
que é entregue pelo Catequista.

produz a situação de uma comunidade desam-
parada no meio de um ambiente hostil e, por-
tanto, desorientada e insegura. É uma comu-
nidade que perdeu as suas referências e a sua
identidade e que não sabe, agora, a que se
agarrar.

Entretanto, Jesus aparece “no meio deles”.
João indica desta forma que os discípulos, fa-
zendo a experiência do encontro com O Res-
suscitado, redescobriram o seu centro, o seu
ponto de referência, a coordenada fundamen-
tal à volta do qual a comunidade se constrói e
toma consciência da sua identidade.

A comunidade cristã só existe de forma
consistente se está centrada em Jesus ressus-
citado. Jesus é a sua identidade e a sua razão
de ser. É n’Ele que superamos os nossos me-
dos, as nossas incertezas, as nossas limitações,
para partirmos à aventura de testemunhar a
vida nova do Homem Novo.

As comunidades construídas à volta de
Jesus são animadas pelo Espírito. O Espírito
é o sopro de vida que transforma o barro inerte
numa imagem de Deus, que transforma o ego-
ísmo em amor partilhado, que transforma o
orgulho em serviço simples e humilde.

É Ele que nos faz vencer os medos, supe-
rar as covardias e fracassos, derrotar o ceti-
cismo e a desilusão, reencontrar a orientação,
readquirir a audácia profética, testemunhar o
amor, sonhar com um mundo novo. É preciso
ter consciência da presença contínua do Es-
pírito em nós e nas nossas comunidades e estar
atentos aos seus apelos, às suas indicações,
aos seus questionamentos.

Peçamos ao Senhor que a luz do Seu Espí-
rito nos acompanhe na missão, fortalecendo as
nossas comunidades para que sejam abertas e
fraternas, acolhendo e enviando-nos a anunci-
ar ao mundo a paz, o amor e o perdão.




