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

Dia)

Segunda, 13 de Junho — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 04 de Junho — 19h00
—
—
—
—

Quarta, 15 de Junho — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 16 de Junho — 19h00
— José Bernardino Amândio (30.º Dia)
— Augusto Vilarinho, esposa e sobrinha
—
—
—

Sexta, 17 de Junho — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 18 de Junho — 19h00
— Manuel Moreira de Sá

Domingo, 19 de Junho
10h00 — Paroquianos (Festa da Fé)
12h00 — Pedro Areia Losa e família
19h00 — Rosa Gomes Pereira de Barros Zão

e família

Sábado,  18 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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A celebração do Pentecostes
não pode ser apenas

um acontecimento do passado...

(In)formação
Semanal 576

12 a 19 de Junho de 2011Domingo, 19 de Junho

Domingo, 19 de Junho

Sábado, 18 de Junho
— Da responsabilidade

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

Sábado, 18 de Junho

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Teresa Castro
— Maria Esteves

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 8.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
da Festa da Fé

— Maria da Conceição Esteves
— Pedro Esteves
— Pedro Rosa
—

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

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Maria Helena Agante
— Ana Pereira
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Grupo
Nossa Senhora

das Dores



Outros assuntos
Domingo da SS.ma Trindade

1.ª Leit. –  Ex 34, 4b-6. 8-9;
Salmo – Dan 3, 52.53-54.55acd-56
2.ª Leit. – 2 Cor 13, 11-13
Evangelho – Jo 3, 16-18.

O domingo de Pentecostes encerra o Tem-
po da Páscoa, ou seja, os cinquenta dias em
que celebrámos a ressurreição de Jesus Cris-
to. O Espírito Santo, dom do Ressuscitado à
sua Igreja, é o protagonista deste dia. Como
prometeu antes da paixão e da morte, Jesus
não deixa órfãos aqueles que O seguem. En-
via-lhes o Espírito Santo para que seja "a
alma da Igreja nascente" .

A liturgia deste domingo, nas suas leitu-
ras e nas suas orações, fala-nos das caracte-
rísticas do Espírito Santo:

a) transforma os apóstolos, destruindo o
medo, a insegurança e a angústia, dando lu-
gar à valentia e à pregação da ressurreição
do Senhor (1.ª leitura);

b) faz surgir diversos carismas e ministé-
rios na comunidade, sendo o princípio da uni-
dade dos mesmos (2.ª leitura);

c) Jesus envia os seus discípulos (da mes-
ma forma como Ele foi enviado pelo Pai),
derramando sobre eles o Espírito Santo para
os animar e fortalecer na evangelização
(evangelho);

d) o perdão dos pecados aparece unido ao
Espírito (evangelho), porque onde reina o
pecado não há lugar para Deus;

e) o Espírito Santo é o início de uma nova
criação. Como nos relata S. João no evange-
lho, Jesus ressuscitado aparece aos seus dis-
cípulos. Assim como Deus insuflou o seu so-
pro vivificador ao criar Adão, também sobre

os Apóstolos derrama o Espírito Santo, cri-
ando uma nova humanidade;

f) derrama o conhecimento de Deus sobre
todos os povos, congregando-os num único
povo, que é a Igreja;

g) conduz-nos ao pleno conhecimento da
verdade revelada por Jesus Cristo (oração
sobre as oblatas). O texto da Sequência apon-
ta-nos outras características do Espírito San-
to: "a aridez regai, sarai os enfermos, lavai
as nossas manchas…".

A celebração do Pentecostes não pode ser
apenas um acontecimento do passado, mas
devemos procurar sentir que o Espírito San-
to continua presente, vivo e actuante na Igre-
ja e em cada um de nós. Com a oração colec-
ta rezamos: "de modo que também hoje se
renovem nos corações dos fiéis os prodígios
realizados nos primórdios da pregação do
Evangelho".

O Espírito Santo actua hoje na Igreja, atra-
vés dos sacramentos:

a) relaciona-se com o Baptismo, referido
na 2.ª leitura: "fomos baptizados num só Es-
pírito, para constituirmos um só Corpo";

b) relaciona-se com o sacramento da Con-
firmação, que actualiza o Pentecostes (1.ª lei-
tura) onde é fortalecida a fé dos discípulos,
convertendo-os em testemunhas da Ressur-
reição no mundo;

c) a presença do Espírito Santo na Euca-
ristia é imprescindível para a transubstanci-
ação. A comunhão eucarística fortalece a for-
ça interior do Espírito;

d) a presença do Espírito Santo no sacra-
mento da Penitência aparece expressa no
evangelho: "Recebei o Espírito Santo: àque-
les a quem perdoardes os pecados ser-lhes-
ão perdoados; e àqueles a quem os retiver-
des ser-lhes-ão retidos".

Festa da Fé
Prosseguem ao longo deste mês as Fes-

tas da Catequese. Este ano, pela primeira
vez, estamos a conseguir uma união maior
com estas festas a serem celebradas numa
comunhão visível das duas comunidades –
Esposende e Vila Chã. Para além da Festa
em comum, sente-se a comunhão entre os
Catequistas das duas comunidades, que já
começam a reunir em conjunto para em
conjunto celebrarem.

Tendo sido celebradas as Festas do Pai
Nosso e da Palavra na comunidade de Vila
Chã, teremos agora as outras duas festas
sacramentais – Festa da Fé no próximo Do-
mingo, dia 20, às 10h00, e Profissão de Fé,
no dia 26, às 09h30 – na comunidade de Es-
posende.

Quanto à Festa/Sacramento da Eucaris-
tia (Primeira Comunhão) será celebrada na
própria comunidade, conforme já foi anun-
ciado, mas a preparação está a ser feita em
comum.

A preparação da Primeira Comunhão
será no dia 20 (segunda feira).

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.

.




