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Domingo, 17 de maio
Peregrinação Arciprestal à Sr.ª da Guia

10h00 — Não há missa.
12h00 — Não há missa.
19h00 — S. José
Segunda, 18 de maio – 16h30
— Maria José Ferreira e pais
Terça, 19 de maio – 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
— Eugénia Miranda Igreja e marido
— Álvaro de Barros Ferreira
— José Inacio Miranda Ferreira e família
— Manuel Gaspar Castro Meireles
— Pedro Miguel Gomes Branquinho
— Alexandrina Gomes dos Santos
Quarta, 20 de maio – 16h30

Na Igreja da Misericórdia
— José Guerra Laranjeira
Quinta, 21 de maio – 19h00
— Maria José Ferreira Oliveira e pais
— Santa Rita
— Maria José Viana Silva Pinto
— Manuel Gomes Martins, sogra, cunhadas

e genro
— Rainha Rodrigues Martins e marido
Sexta, 22 de maio – 16h30
— Maria José Ferreira Oliveira e pais
Sábado, 23 de maio – 19h00
— Elvira Silva Santos, marido e filha
Domingo, 24de maio
10h00 — Paroquianos
12h00 — Manuel Pereira da Costa e esposa
19h00 — Adélio Rodrigues Pereira

Sábado, 23 de maio

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

 Igreja não nasceu
para viver em escritórios

mas estar em contínua “saída”...

17 a 24 de maio de 2015
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Domingo, 24 de maio

Domingo, 24 de maio

Sábado, 23 de maio – 19h00

Sábado, 23 de maio – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

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

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     dos Catequistas e crianças

do 5.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças
     do 3.º e 4.º Ano da Catequese

(In)formação
Semanal 783

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 9.º Ano
— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

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

— Da responsabilidade
     dos adolescentes
     do 10.º Ano da Catequese

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

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



Domingo da Ascensão
1.ª Leit. – Act 1, 1-11;
Salmo – Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Ef 1, 17-23 ou Ef 4, 1-13;
Evangelho – Mc 16, 15-20.

A celebração do Mistério da Ascensão de Je-
sus chama atenção da Igreja para a sua vocação
evangelizadora e a sua atividade missionária. No
dizer de Papa Francisco, a Igreja caracteriza-se
como sendo “de saída”, do “ir ao povo”.

Lucas está diante de uma comunidade que
começa a lançar dúvidas sobre o retorno de
Jesus. Gente que calculava o tempo de espera
com a medida humana de datas e horas. Uma
tentação sempre presente em quem não tem em
si o Espírito Santo de Deus. Por isso, os exe-
getas chamam atenção que uma das intenções
de Lucas era esclarecer o longo período entre a
Ascensão de Jesus e o seu retorno à terra (1.ª
leitura).

Outra intenção do texto dos Atos dos Após-
tolos é lembrar as orientações deixadas por Je-
sus para viver este tempo de espera até à se-
gunda vinda como atividade evangelizadora,
testemunhando a Ressurreição e semeando o
projeto divino, o Reino de Deus.

Lucas não se atém ao “quando” Jesus virá
para instaurar o seu Reino, mas “como” a co-
munidade dos discípulos de Jesus (a Igreja) deve
agir para semear e construir esse Reino na ter-
ra. Para tal finalidade, Lucas relaciona três agen-
tes: o Espírito Santo, a Igreja (comunidade for-
mada por gente de fé e no discipulado) e o Evan-
gelho (semente lançada na terra por Jesus).

O envio missionário da Igreja necessita de
configurações práticas para que possa concre-
tizar do melhor modo possível a sua missão na
terra. A primeira exortação de Paulo refere-se à
unidade no Espírito Santo, através do cultivo

da humildade, da mansidão, da paciência e da
compreensão, distinguida como “suportar-se
uns aos outros” (2.ª leitura).

Para que a missão evangelizadora na Igreja
tenha sucesso é necessário lembrar que existe
um só Senhor, Jesus Cristo, e que as pessoas
que agem na Igreja são constituídas, mediante
ministérios, como os Apóstolos, evangelizado-
res, pastores e mestres.

O bom êxito da evangelização não depende
da estratégia de uma pessoa ou grupo, mas da
obediência ao Espírito divino, que vive na Igre-
ja, e da autoridade constituída entendida como
um serviço para o bem de todos. Paulo ensina
que não existem finalidades individuais, mas
tudo é direcionado para construir o único “Cor-
po de Cristo”, tendo em vista do projeto divino
do Reino.

Este projeto divino começa a tomar forma e
corpo a partir de atitudes concretas. A primeira
delas é abandonar os locais fechados, onde a
Igreja se escondia, para “ir ao povo”, ir ao
mundo e anunciar o Evangelho (Evangelho).

Como tantas vezes repete Papa Francisco,
a Igreja não nasceu para viver em escritórios e
contabilizando cêntimos ou euros, mas para
viver em contínua “saída”, de quem vai ao
mundo para anunciar o Evangelho.

Quanto aos sinais que comprovam a Evan-
gelização, estes demonstram a presença do Se-
nhor agindo naqueles que se dispõem a anunci-
ar o Evangelho. A sua Ascensão não foi um
desligar-se da terra e, muito menos, da Igreja;
é apenas um outro modo de estar entre nós,
através da Palavra, da pregação e da vida em
comum, testemunhada e marcada pelo amor.

A menção de que subiu aos céus e que está
sentado à direita do Pai (Evangelho) apresenta,
por fim, a sua condição atual de quem vive com
o Pai, mas continua presente na Igreja, agindo
através da atividade missionária, característica
própria da Igreja.

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

(Passeio/Peregrinação) a S. Tiago de Com-
postela. Porque ainda há lugares livres, os
interessados devem inscrever-se até ao próxi-
mo dia 21 de maio (quinta-feira), no Cartó-
rio Paropuial. O preço da viagem é de 20,00€
por pessoa.

Matrículas na escola...
Continuam a decorrer até 15 de junho

as matrículas para o pré-escolar (também
no nosso Infantário) e para o 1.º ano de es-
colaridade.

No acto da Matrícula para o 1.º ano os
Encarregados de Educação cristãos devem
pedir a matrícula na aula de EMRC.

As matrículas na Catequese decorrem de
acordo com  o Calendário já estabelecido.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  continua a fun-

cionar no seu horário normal:
Terça .............................  18h30 – 19h00
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
Sexta ...............................  15h00 – 16h00
Sábado ............................  09h00 – 09h30




