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Domingo, 03 de maio
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Ferreira Rodrigues

Areia e família
Início do Lasperene
Adoração do Santíssimo até às 19h00

19h00 — Sagrado Coração de Jesus
Segunda, 04 de maio – 16h30
— Santíssimo Sacramento

Terça, 05 de maio – 16h30
— Santíssimo Sacramento
— Maria José Ferreira Oliveira e sogros
— António Sérgio Rodrigues de Azevedo e

família

Quarta, 06 de maio – 16h30
— Santíssimo Sacramento
— José Guerra Laranjeira

Quinta, 07 de maio – 16h30
— Santíssimo Sacramento
— Maria dos Anjos Lopes Ferreira e marido
Sexta, 08 de maio – 16h30
— Santíssimo Sacramento
— Adélio Rodrigues Pereira
Sábado, 09 de maio – 19h00
— Santíssimo Sacramento
— Maria José Ferreira de Oliveira (1.º Aniv.º)
Domingo, 10 de maio
10h00 — Paroquianos
12h00 — Francisco Hilário Barbosa Melo
18h00 — Procissão do Santíssimo
19h00 — Mons. Manuel Baptista de Sousa

Sábado, 09 de maio

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Para produzirmos frutos
é necessário participarmos todos

da vida da comunidade...

03 a 10 de maio de 2015
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Domingo, 10 de maio

Domingo, 10 de maio

Sábado, 09 de maio – 19h00

Sábado, 09 de maio – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Francisco de Castro e Costa
— Joana Dulce Coutinho

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     dos Catequistas e crianças

do 4.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças
     do 1.º e 6.º Ano da Catequese

(In)formação
Semanal 781

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 7.º Ano
— José Gonçalo Almeida
— Ana Rafaela Sá de Barros

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Maria Gabriela Viana

— Da responsabilidade
     dos adolescentes
     do 8.º Ano da Catequese
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Grupo

Cristo Rei

http://
http://paroquiadesposende.wordpress.com/informacao-semanal/


5.º Domingo de Páscoa
1.ª Leit. – Act 9, 26-31;
Salmo – Sal 21, 26b-27. 28. 30. 31-32;
2.ª Leit. – 1 Jo 3, 18-24;
Evangelho – Jo 15, 1-8.

A liturgia do 5.º Domingo da Páscoa convi-
da-nos a reflectir sobre a nossa união a Cristo;
e diz-nos que só unidos a Cristo temos acesso
à vida verdadeira.

A primeira leitura diz-nos que o cristão é
membro de um corpo – o Corpo de Cristo. A
sua vocação é seguir Cristo, integrado numa
família de irmãos que partilha a mesma fé, per-
correndo em conjunto o caminho do amor. É
no diálogo e na partilha com os irmãos que a
nossa fé nasce, cresce e amadurece e é na co-
munidade, unida por laços de amor e de
fraternidade, que a nossa vocação se realiza ple-
namente.

Reparemos para o crescimento da Igreja,
como nos é relatado na 1.ª leitura. Inicialmen-
te, o texto faz referência ao medo que os cris-
tãos tinham de Paulo, porque ainda não sabiam
que se tinha convertido ao cristianismo. Logo
de seguida, fala do crescimento da Igreja, di-
zendo que “havia paz na Igreja”. Esta refe-
rência não significa ausência de conflitos e de
confrontos, na comunidade. Muitos são os tex-
tos bíblicos que demonstram as dificuldades e
os conflitos dos primeiros tempos da Igreja. O
crescimento na paz tem a ver com o cresci-
mento espiritual dos primeiros cristãos. Quan-
do a comunidade cresce na paz significa que o
Espírito Santo está a actuar na comunidade e
esta passa a viver no temor de Deus, no respei-
to para com as coisas de Deus e na vivência do
Evangelho.

A segunda leitura define o ser cristão como
“acreditar em Jesus” e “amarnos uns aos ou-
tros como Ele nos amou”. São esses os “fru-

tos” que Deus espera de todos aqueles que es-
tão unidos a Cristo, a “verdadeira videira”. Se
praticarmos as obras do amor, temos a certeza
de que estamos unidos a Cristo e que a vida de
Cristo circula em nós.

O Evangelho apresenta Jesus como “a ver-
dadeira videira” que dá os frutos bons que
Deus espera. Convida os discípulos a perma-
necerem unidos a Cristo, pois é d'Ele que eles
recebem a vida plena. Se permanecerem em
Cristo, os discípulos serão verdadeiras teste-
munhas no meio dos homens da vida e do amor
de Deus.  É o verbo “permanecer” que é o
mais importante. Ele aparece mais de dez vezes
neste capítulo de João. Trata-se, antes de mais,
de “estar com” o Senhor, porque Ele, o primei-
ro, é “Emanuel – Deus connosco”.

Para uma comunidade produzir frutos é ne-
cessário que os seus membros participem da
comunidade. Não existe comunidade sem mem-
bros, por isso, dizer que uma comunidade não
está bem e passar a culpa disso para uma pes-
soa, não é justo. Se os membros da comunida-
de não quiserem assumir algum compromisso,
a comunidade deixará de existir e não poderá
produzir nenhum fruto. A questão é esta: por-
que é que algumas comunidades não avançam
em frente?

A resposta, do ponto de vista cristão, é esta:
para uma comunidade cristã ir em frente preci-
sa de estar intimamente unida a Jesus Cristo,
como um ramo está unido a um tronco da ár-
vore.

O modo para se saber, ainda mais, se so-
mos ou não uma comunidade unida a Cristo é
verificar também as obras. Estamos a falar das
obras do Evangelho, obras de misericórdia,
obras evangelizadoras e que cultivam frutos da
vivência e da espiritualidade do Evangelho en-
tre nós. Nós, Igreja, e comunidade, não somos
uma empresa com fins lucrativos, somos uma
comunidade de discípulos de Jesus que prati-
cam a caridade.

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 3 a 10 de Maio)
faremos lausperene todos os dias, com a
Missa às 16h30, seguindo-se a Adoração
até às 21h00. No Sábado, o programa de
Adoração será o seguinte:

09h00 – 10.º Ano da Catequese e
     Jovens Cristãos de Esposende
10h00 – 9.º Ano da Catequese
11h00 – 6.º Ano da Catequese
12h00 – 1.º Ano da Catequese
13h00 – 5.º Ano da Catequese
14h00 – 7.º Ano da Catequese
15h00 – 4.º Ano da Catequese
16h00 – 8.º Ano da Catequese e CNE
17h00 – 2.º Ano da Catequese
18h00 – 3.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.

Visita  a S. Tiago de Compostela
No dia 1 de Junho realiza-se uma Visita

(Passeio/Peregrinação) a S. Tiago de
Compostela. Os interessados devem inscrever-
se no Cartório Paroquial. até ao dia 16 de
maio. O preço da viagem é de 20,00 € por
pessoa.




