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Domingo, 05 de Junho
10h00 — Paroquianos/Missa do Senhor
12h00 — Família Areia
19h00 — Fernando da Silva Azevedo (7.º Dia)

— Manuel Fernandes Neto de Faria

Segunda, 06 de Junho — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 07 de Junho — 19h00
—
—
—
—

Quarta, 08 de Junho — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 09 de Junho — 19h00
— Maria Teresa Marques Araújo Miquelino

(7.º Dia)
—
—
—

Sexta, 10 de Junho — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 11 de Junho — 19h00
— António Luís de Barros Zão, mãe e irmã

Domingo, 12 de Junho
10h00 — Paroquianos
12h00 — Adelaide Fernanda Loureiro Torres
19h00 — Maria José Caldas de Amorim (30.º

Dia)

Sábado,  04 de Junho
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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Ser cristão não é somente
ter uma grande amizade com Jesus,

mas também ser enviado.

(In)formação
Semanal 575

05 a 12 de Junho de 2011Domingo, 12 de Junho

Domingo, 12 de Junho

Sábado, 11 de Junho
— Da responsabilidade

Sábado, 11 de Junho

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 9.º Ano

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

— Maria da Conceição Esteves
— Pedro Esteves
Da responsabilidade

do Agrupamento do CNE

— Da responsabilidade

Serviço de Acólitos

— Da responsabilidade
do Agrupamento
301 do CNE
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Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



Outros assuntos
VII Domingo de Páscoa

Ascensão de Jesus ao Céu
1.ª Leit. – Act 1, 1-11;
Salmo – Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. –  Ef 1, 17-23;
Evangelho – Mt 28, 16-20.

Ainda em Tempo Pascal, este domingo
coloca diante de nós um acontecimento da
vida de Jesus: a sua ascensão ao céu. Como
nos diz o livro dos Actos dos Apóstolos (1.ª
leitura), Jesus, quarenta dias depois da sua
ressurreição, subiu ao céu. Durante muito
tempo na Igreja, esta solenidade foi celebra-
da na quinta-feira passada, respeitando a
exactidão cronológica. Actualmente, no nos-
so país, foi transferida para o domingo para
que todos os cristãos pudessem celebrar este
mistério da vida de Cristo que, dada a sua
importância, é referenciada no Credo. É bom
não esquecer que não se trata de um aconte-
cimento isolado, mas intimamente ligado à
Páscoa. Na liturgia deste domingo, é-nos re-
cordado também este momento da vida de
Jesus.

O mistério da ascensão do Senhor (Jesus
sobe ao céu e senta-se à direita do Pai) colo-
ca-nos diante da glorificação de Cristo. A gló-
ria velada (escondida) de Jesus Cristo na sua
humanidade durante as suas aparições depois
da ressurreição, entra no domínio celeste,
manifestando toda a sua potencialidade. Je-
sus foi constituído Senhor, participando no
poder e na autoridade de Deus. São Paulo diz
na segunda leitura: «colocou (Jesus) à sua
direita nos Céus, acima de todo o Principa-
do, Poder, Virtude e Soberania, acima de todo
o nome que é pronunciado, não só neste mun-

do, mas também no mundo que há-de vir».
O mistério da ascensão do Senhor colo-

ca-nos também diante da glorificação da hu-
manidade. Em Jesus Cristo, verdadeiro Deus
e verdadeiro homem, foi exaltada a natureza
humana assumida pelo Verbo de Deus. As-
sim, a ascensão faz-nos compreender «a es-
perança a que fostes chamados, os tesouros
de glória da sua herança entre os santos e a
incomensurável grandeza do seu poder para
nós os crentes» (2.ª leitura).

A glorificação da humanidade é expressa,
metaforicamente, na imagem paulina do cor-
po no qual Cristo é a cabeça: «tendo-nos pre-
cedido na glória como nossa Cabeça, para aí
nos chama como membros do seu Corpo»
(oração colecta); «subindo aos céus, como
nossa cabeça e primogénito, deu-nos a espe-
rança de irmos um dia ao seu encontro, como
membros do seu Corpo, para nos unir à sua
glória imortal».

Antes de subir ao céu, Jesus envia os seus
discípulos a evangelizar por todo o mundo:
«Ide e ensinai todas as nações, baptizando-
as em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos
mandei» (evangelho). A missão é fundamen-
tal e essencial na vida do cristão. Nós somos
testemunhas do Ressuscitado e devemos
anunciá-Lo a todos os povos. É isto que Je-
sus nos pede: «recebereis a força do Espírito
Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas
testemunhas em Jerusalém e em toda a Ju-
deia e na Samaria e até aos confins da ter-
ra» (1.ª leitura). No dia da ascensão, os an-
jos disseram aos discípulos: «Homens da Ga-
lileia, porque estais a olhar para o Céu?».
Ser cristão não é somente ter uma grande
amizade com Jesus, mas também sentir-se
enviado pelo Ressuscitado na sua Ascensão.

Festa da Palavra
A Festa da Palavra, na Catequese, já não

é novidade. Os Catecismos anteriores já a
apontavam para o 4.º Ano da Catequese, ten-
do em conta o nosso caminhar na fé, à se-
melhança do que acontecia com os primei-
ros Catecúmenos (aqueles que no início da
Igreja se preparavam para o baptismo).

Com o renovar dos Catecismos, nestes
últimos anos, a Festa da Palavra continua a
aparecer no 4.º Ano, mas com uma diferen-
ça: prevê-se «que a Bíblia seja entregue na
altura do Natal, para poder ser utilizada nas
catequeses. A Festa da palavra mantém-se no
final do ano».

Tendo em conta que este Catecismo saiu
muito tarde, este ano a Festa da palavra
mantém-se nos moldes anteriores, no fim do
ano, com a entrega da Bíblia. Poderá ser que,
depois de uma análise mais profunda do
Catecismo, passemos a fazer a Festa com
estas duas etapas: 1.º Entrega da Bíblia (pelo
Natal), depois a Festa da Palavra no final
do ano.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

tinua a funcionar no seu horário normal de
Verão:
Terça ................................  18h30 – 19h00
Quinta ..............................  18h30 – 19h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

.


