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paroquiadesposende.files.wordpress.com/
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Domingo, 15 de junho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Francisco Ribeiro Couto
19h00 — António Luís Barros Zão, mãe e

irmãos
 — Esmeralda de Jesus Apolinário (7.º

Dia)
Segunda, 16 de junho – 16h30
— Eugénia Miranda Igreja e marido
Terça, 17 de junho – 19h00
— António Lopes da Silva Miranda
— Maria José Viana da Silva Pinto e Hortên-

cia Sousa Viana
— Maria Teresa Barros Lima Costa

Quarta, 18 de junho – 16h30
— Santíssimo Sacramento e Santa Rita

Quinta, 19 de junho – 19h00
— Hortência de Sousa Viana (1.º Aniv.º)
—
—
—
Sexta, 20 de junho – 16h30
— António Gonçalves Novo

Sábado, 21 de junho – 19h00
 — Manuel Moreira de Sá

Domingo, 22 de junho
09h30 — Primeira Comunhão
12h00 — Rui Manuel de Barros Zão e famí-

lia
19h00 —  Maria José Ferreira de Oliveira e

sogros

Sábado, 21 de junho

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Deus é AMOR...
Deus é FAMÍLIA...

Deus é COMUNIDADE...

15 a 22 de junho de 2014
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Domingo, 22 de junho

Domingo, 22 de junho

Sábado, 21 de junho – 19h00

Sábado, 21 de junho – 19h00

10h00

12h00

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

Serviço de Acólitos

— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz

09h30

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 735

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 9.º Ano
— José Gonçalo Almeida
— Ana Rafaela Sá de Barros

— António Jardim
— Catarina Jardim
— Joana Jardim

— Da responsabilidade
da Catequese
da Primeira Comunhão

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

Grupo

Cristo Rei



Santíssima Trindade
1.ª Leit. – Ex 34, 4b-6. 8-9;
Salmo – Dan 3, 52.53-54.55acd-56
2.ª Leit. – 2 Cor 13, 11-13
Evangelho – Jo 3, 16-18.

A Solenidade que celebramos este fim de
semana não é um convite a decifrar o misté-
rio que se esconde por detrás de “um Deus
em três pessoas”, mas é um convite a con-
templar o Deus que é amor, que é família, que
é comunidade e que criou os homens para os
fazer comungar nesse mistério de amor.

Por ser o mistério central da vida da Igre-
ja, a Santíssima Trindade é continuamente in-
vocada em toda a liturgia. Fomos batizados
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito San-
to, e em seu nome perdoam-se os pecados;
ao começarmos e ao terminarmos muitas ora-
ções, dirigimo-nos ao Pai, por mediação de
Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo.

Muitas vezes ao longo do dia, nós repeti-
mos (ou devíamos repetir): Glória ao Pai e ao
Filho e ao Espírito Santo. Desde pequenos,
aprendemos de nossos pais a fazer o sinal da
cruz e chamar a Deus: de Pai, Filho e Espírito
Santo. E mesmo sem compreender, estáva-
mos a invocar o mistério mais profundo de
nossa fé e da vida cristã: A Santíssima Trin-
dade.

Na primeira leitura desta liturgia, o Deus
da comunhão e da aliança, apostando em es-
tabelecer laços familiares com o homem, auto-
apresenta-Se: Ele é clemente e compassivo,
lento para a ira e rico de misericórdia.

Na segunda leitura, Paulo exprime, atra-
vés da fórmula litúrgica “a graça do Senhor
Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão

Figurados para o S. João
Na próxima sexta-feira, dia 20, às 17h00,

estará no Centro Paroquial de Esposende a
Armadeira para apontar as medidas dos fi-
gurados para a Festa de S. João.

Se queremos uma bela Procissão colabo-
remos também nesta parte.

Entretanto, e apesar das dificuldades,
continua o peditório para a Festa.

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.

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.

do Espírito Santo estejam convosco”, a re-
alidade de um Deus que é comunhão, que é
família e que pretende atrair os homens para
essa dinâmica de amor.

No Evangelho, João convida-nos a con-
templar um Deus cujo amor pelos homens é
tão grande, a ponto de enviar ao mundo o seu
Filho único; e Jesus, o Filho, cumprindo o pla-
no do Pai, fez da sua vida um dom total, até à
morte na cruz, a fim de oferecer aos homens
a vida definitiva.

O amor de Deus traduz-se na oferta ao
homem de vida plena e definitiva. É uma oferta
gratuita, incondicional, absoluta, válida para
sempre; mas Deus respeita absolutamente a
nossa liberdade e aceita que recusemos a sua
oferta de vida.

A celebração da Trindade não pode ser a
tentativa de compreender e decifrar essa es-
tranha charada de um em três. Mas deve ser,
sobretudo, a contemplação de um Deus que é
amor e que é, portanto, comunidade.

A nossa melhor atitude diante do mistério
de Deus é acolhê-lo, com fé, na forma como
Ele se revelou. Servindo-nos das palavras do
Evangelho, o caminho pelo qual Deus chegou
até nós, e o caminho pelo qual nós podemos ir
a Ele, é o próprio Cristo, o Filho de Deus que
assumiu nossa condição humana e assim re-
velou o rosto do próprio Deus.

A revelação do mistério de Deus foi-se
dando na medida em que Deus ia operando a
nossa salvação. Ele revelou-se Pai, para ser
nosso Pai. Ele revelou-se Filho, para ser nos-
so irmão. Ele revelou-se Espírito Santo, para
nos santificar. Deus não se mostrou simples-
mente para dizer como Ele é, mas para nos
integrar no seu próprio mistério. Foi “por nós
homens e para nossa salvação”, como a
Igreja afirma no Credo, que Deus se revelou.




