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paroquiadesposende.files.wordpress.com/

2013/02/programa22.pdf
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)Domingo, 07 de junho
Peregrinação Arquidiocesana ao Sameiro

09h30 — Paroquianos (1.ª Comunhão)
12h00 — António Luís Barros Zão e família
19h00 — Estela Augusta dos Santos Miran-

da de Andrade (30.º Dia)
 — Adélio Rodrigues Pereira

Segunda, 08 de junho – 16h30
— Francisco Hilário Barbosa de Melo
Terça, 09 de junho – 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
— Maria José Ferreira de Oliveira e pais
— Amandina Alves Martins Sá Pereira e

António Augusto Lopes
— Manuel dos Passos Neto Sacramento
Quarta, 10 de junho – 16h30

Na Igreja da Misericórdia
— Antónia de Barros Lima, marido e sobri-

nho José Novo
Quinta, 11 de junho – 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
— Esmeralda de Jesus Apolinário (1.º Aniv.º)
— Francisco Ribeiro Couto
— José Guerra Laranjeira
— Maria Arminda Miranda, pais e irmão
— Maria José Ferreira de Oliveira e pais
— Maria Amélia Ferreira Rodrigues Areia
Sexta, 12 de junho – 16h30
— Eugénia Miranda Igreja e marido
Sábado, 13 de junho – 22h30?
— Nossa Senhora de Fátima
Domingo, 14 de junho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Esperança Rosário Vilas Boas Lima
18h30 — Mons. Manuel Baptista de Sousa

Sábado, 13 de junho

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

A Eucaristia
é o sacramento central

da vida cristã...

07 a 14 de junho de 2015
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Domingo, 14 de junho

Domingo, 14 de junho

Sábado, 13 de junho – 22h30?

Sábado, 13 de junhoo – 22h30?

10h00

12h00

18h30— Da responsabilidade
     do Grupo de Acólitos

Serviço de Acólitos

— Da responsabilidade
     do Grupo de Catequistas
     da Paróquia

09h30

12h00

18h30

— Da responsabilidade
     dos Catequistas

do 5.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     do Grupo de Acólitos
     da Paróquia

(In)formação
Semanal 786

— Da responsabilidade
     do Grupo de Acólitos
— Da responsabilidade
     do Grupo de Acólitos

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Maria Gabriela Viana

— Da responsabilidade
     do Grupo
     do 7.º Ano da Catequese

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

Grupo

Cristo Rei



Domingo do Corpo de Deus
1.ª Leit. –  Ex 24, 3-8;
Salmo – Sal 115, 12-13. 15 e 16bc. 17-18;
2.ª Leit. –  Hebr 9, 11-15;
Evangelho – Mc 14, 12-16. 22-26.

A Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo
(“Corpo de Deus”) celebra a “Nova e Eterna
Aliança” em Jesus Cristo. Os textos da Escri-
tura propostos na Liturgia da Palavra (Ano B)
relatam, progressivamente, o amor de Deus pela
Humanidade revelado em termos de “Alian-
ça”. No tempo de Moisés, Deus estabelece
uma Aliança com o povo (primeira leitura).
Mais tarde, anuncia-se uma nova Aliança se-
lada com o sangue de Jesus Cristo (segunda
leitura), da qual, a Igreja, novo povo de Deus,
faz memória em cada eucaristia (evangelho).
Esta é o “sacrifício de louvor” (salmo) que cada
um de nós oferece ao Pai em reconhecimento
de tão grande amor.

“Faremos tudo o que o Senhor ordenou”
Há dois meses tivemos uma celebração

centrada na Eucaristia: a Quinta-feira Santa.
A Eucaristia tem suficiente importância e ri-
queza para lhe serem dedicadas duas celebra-
ções especiais ao longo do ano!

O livro do Êxodo, depois da grande inter-
venção libertadora de Deus em favor de um
povo escravo no Egipto, situa a acção junto do
monte Sinai. Este monte, o centro literário e
teológico da caminhada do povo pelo deserto,
tornar-se-à uma referência central para o ju-
daísmo posterior.

Deus pronunciara as “dez palavras” ou “dez
mandamentos”. O povo compromete-se a obe-
decer: “Faremos tudo o que o Senhor orde-
nou”. Moisés coloca-o por escrito. A Escritu-
ra será capital na experiência religiosa do povo

de Israel. É a perpetuação da memória! O tex-
to da primeira leitura descreve com detalhes o
rito da Aliança entre Deus e Israel: Moisés cons-
truiu um altar, mandou oferecer novilhos em
holocausto (recordemos que a religião de Isra-
el se expressava cultualmente com sacrifícios
de animais), derramou metade do sangue dos
novilhos sobre o altar e aspergiu o povo com a
outra metade. Este sangue tem um papel fun-
damental: é sinal (selo) da fidelidade à Alian-
ça.

O sangue, na mentalidade do povo bíblico,
era portador da vida. Partilhar o sangue é par-
tilhar a vida. Aspergir o sangue sobre as pes-
soas era implicar a vida do povo no cumpri-
mento da Aliança. Por isso, o autor da Epístola
aos Hebreus (segunda leitura) recorreu à ima-
gem do sangue derramado por Jesus Cristo na
cruz para expressar a “Nova e Eterna Alian-
ça” entre Deus e a Humanidade.

A Eucaristia é o sacramento central da vida
cristã. Escutamos muitas vezes esta afirma-
ção com palavras semelhantes e de muitas e
variadas formas. E também escutamos, outras
tantas vezes, que a Eucaristia é aborrecida…

Como conjugar estas duas experiências que
são tão reais e contraditórias? Habitualmente,
propõe-se dois caminhos: procura-se aprofun-
dar o sabor teológico da Eucaristia (a sua trans-
cendência e espiritualidade); procura- -se que
a celebração se torne mais participativa e ex-
pressiva. Ambos os caminhos são necessários
e devem continuar a ser explorados. Mas é
também importante propor a conjugação dos
dois: a Eucaristia como uma Aliança vital, uma
Aliança onde se dá a conhecer o seu aroma
transcendente e onde se exprime a sua fra-
grância presente na vida quotidiana de cada
pessoa.

Reflexão preparada por Laboratório da Fé |
in www.laboratoriodafe.net

Continuamos ao longo da semana a
prepararmo-nos para a visita da Virgem Pere-
grina, rezando cada dia em comunhão com cada
Arciprestado em que a imagem se encontrar.

O programa geral para o próximo fim de
semana será o seguinte:

Sábado, dia 13: 21h00/21h30 – Chegada
da Virgem Peregrina à rotunda de Palmeira de
Faro/Vila Cova, donde segue rumo a Esposende
(Sra da Saúde); Procissão de velas até à Matriz
de Esposende com Bandeira Mariana de cada
Paróquia; Missa campal no recinto da Igreja
Matriz, concelebrada por todos os párocos;
Exposição do Santíssimo e adoração toda a
noite, até às 08h00.

Domingo, dia 14: – Missa às 10h00 e
12h00

– Terço às 15h30 e  Confissões das 16h30
às 17h30

– Às 18h30 Eucaristia de encerramento/des-
pedida e Cortejo automóvel até à ponte sobre o
Rio Neiva (Antas/Castelo do Neiva)




