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Domingo, 01 de Maio

10h00 — S. José e Nossa Senhora de Fátima

12h00 — Maria Beleza Vilas Boas Patrão (1.º
Aniv.º)

Adoração Mensal – Exposição do Santís-
simo até à Eucaristia das 19h00

19h00 — Maria de Lurdes Novo Vareiro
Machado

Segunda, 02 de Maio — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 03 de Maio — 19h00

— Maria Teresa Gomes Vieira
Quarta, 04 de Maio — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 05 de Maio — 19h00
— Maria Eulália da Silva Nunes

Sexta, 06 de Maio — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 07 de Maio — 19h00
— Maria José Viana da Silva Pinto

Domingo, 08 de Maio

10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia

19h00 — José Paquete, esposa e filhos
• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

X  Peregrinação Arciprestal
à  S e n h o r a  d a  G u i a
Belinho – 15 de Maio de 2011
Presidida por D. Jorge Ortiga

09h30 – Concentração em Belinho

Sábado, 08 de Maio

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

A resposta de Jesus a Tomé
é também para todos nós

que somos muito racionalistas...
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01 a 08 de Maio de 2011Domingo, 08 de Maio

Domingo, 08 de Maio

Sábado, 07 de Maio
— Da responsabilidade

das crianças
do 3.º e 6.º  Ano da Catequese

Sábado, 07 de Maio

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Agrupamento
do CNE

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 10.º Ano

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

— Agrupamento
do CNE

—
—

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 4.º Ano da Catequese

Serviço de Acólitos

—

E
st

e 
In

fo
rm

at
iv

o 
po

de
 s

er
 c

on
su

lt
ad

o 
em

: 
ht

tp
:/

/p
ar

oq
ui

ad
es

po
se

nd
e.

w
or

dp
re

ss
.c

om
/i

nf
or

m
ac

ao
-s

em
an

al
/

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
II Domingo de Páscoa

1.ª Leit. – Act 2, 42-47;
Salmo – Sal 117, 2-4. 13-15. 22-24;
2.ª Leit. – 1 Pedro 1, 3-9
Evangelho – Jo 20, 19-31.

Este fim-de-semana é a oitava da Páscoa.
A grande festa da Ressurreição, que teve
como ponto alto a celebração da Vigília Pas-
cal, celebra-se durante uma semana como se
fosse um só dia, ou seja, um grande domingo
que dura 8 dias. Esta alegria pascal prolon-
gar-se-á por 50 dias. O evangelho deste 2.º
domingo da Páscoa é comum aos três ciclos
(A, B e C). Narra-nos a aparição de Jesus aos
seus discípulos, reunidos ao anoitecer do do-
mingo de Páscoa e também a Sua aparição
"oito dias depois", ou seja, hoje. É interes-
sante realçar o facto do evangelista nos dizer
que a comunidade estava reunida no domin-
go, no dia da ressurreição, e também oito dias
depois, ou seja, denota, aqui, um encontro
com ritmo semanal. Esta reunião semanal da
comunidade manteve-se desde o início até
hoje. E é nesta assembleia que Cristo apare-
ce e que se manifesta. A 1.ª Leitura, que du-
rante todo o tempo da Páscoa será dos Actos
dos Apóstolos, caracteriza a primeira comu-
nidade que nasce da experiência pascal: uma
comunidade unida, em comunhão, que se re-
úne para partilhar os seus bens, para a oração
e para a fracção do pão; uma comunidade que
vive com caridade, com simplicidade e com
alegria. Uma comunidade que é modelo para
as comunidades de hoje.

O evangelho deste domingo mostra-nos
como a experiência da ressurreição transfor-

mou a vida dos discípulos. Diz o texto: "Na
tarde daquele dia, o primeiro da semana, es-
tando fechadas as portas da casa onde os dis-
cípulos se encontravam, com medo dos ju-
deus". Jesus aparece no meio deles e dá-lhes
a paz ("A paz esteja convosco"), concede-lhes
a alegria ("Os discípulos ficaram cheios de
alegria ao verem o Senhor"), envia-os em
missão ("Assim como o Pai me enviou, tam-
bém Eu vos envio a vós"), e derrama sobre
eles a força do Seu Espírito ("Recebei o Es-
pírito Santo"). Estes discípulos, transforma-
dos, renovados, são aqueles que começaram
a dar testemunho e deram origem àquela pri-
meira comunidade, que é o início da Igreja
que chegou até nós.

Hoje, somos todos convidados a experi-
mentar a força desta ressurreição e a ser, tam-
bém, transformados. São Pedro, consciente
disto, cantava, na 2.ª Leitura, um hino de lou-
vor a Deus, "que, na sua grande misericór-
dia, nos fez renascer, pela ressurreição de
Jesus Cristo de entre os mortos, para uma
esperança viva". Além disso, anima-nos:
"Isto vos enche de alegria… Isto é para vós
fonte de uma alegria inefável e gloriosa".

S. Tomé é o principal personagem deste
domingo. É um dos Doze e não estava pre-
sente, quando Jesus apareceu ao anoitecer do
domingo de Páscoa. Quando lhe contam a
"visita" de Jesus, não acredita; exige provas.
Tomé é a "figura" do cristão de hoje, influ-
enciado pela mentalidade racionalista e ma-
terialista, que também exige provas palpáveis.
A resposta de Jesus a Tomé é também para
todos nós que caímos na "tentação" raciona-
lista: "Não sejas incrédulo, mas
crente…Felizes os que acreditam sem terem
visto".

Mês de Maria
À semelhança dos anos anteriores, tere-

mos todos os dias o Mês de Maria na Igreja
Matriz, às 21h00.

A responsabilidade será, como nos anos
anteriores, da Catequese, assim distribuída:
Segunda-feira ........................  1.º e 10.º Ano
Terça-feira ...............................  2.º e 9.º Ano
Quarta-feira .............................  3.º e 8.º Ano
Quinta-feira .............................  4.º e 5.º Ano
Sexta-feira ...............................  6.º e 7.º Ano

Ao Sábado e Domingo fica ao encargo
de cada um a celebrá-lo em Família. Por-
que não com a Lectio Divina?

Entretanto, apontamos a nossa Procis-
são de Velas para o dia 13 de Maio, às 21h30.

A Catequese e as suas Festas
Recordo de novo as festas da Catequese

que nos faltam fazer este ano, e que são as
seguintes:
2.º Ano – Festa do Pai Nosso .. 05 de Junho
3.º Ano – Festa da Eucaristia ..  23 de Junho
4.º Ano – Festa da Palavra ......  12 de Junho
6.º Ano – Festa da Fé ..............  19 de Junho
8.º Ano – Profissão de Fé .......  26 de Junho
10.º Ano – Festa do Envio .......  02 de Julho

As datas aqui apontadas referem-se sem-
pre ao Domingo ou Dia santo, como no caso
da Festa da Eucaristia (Primeira Comunhão).

Uma vez que se torna impossível realizar
sempre a festa nas duas comunidades no mes-
mo dia, a experiência da Festa do Perdão
deve levar-nos a pensar, mais uma vez, em
fazermos união, podendo Esposende deslo-
car-se a Vila Chã e/ou Vila Chã a Esposende.


