
informações gerais Formação cristã
agenda

– 26 de abril – 52.ª Dia de Ora-
ção pelas Vocações. O nosso Peditório será em fa-
vor da Obra das Vocações Sacerdotais (OVS)

– 17 de maio – Peregrinação Arciprestal à Senhora da
Guia.

– 13 de maio – Via Lucis (Via-Sacra da Ressurrei-
ção) da responsabilidade da Pastoral Juvenil
Arciprestal, este ano a celebrar-se entre as Igrejas
de Palmeira e Curvos, a partir das 21h00.

– O Município de Esposende tem vindo a desenvolver
uma política social dirigida à terceira idade, com o
objectivo de atenuar o isolamento social, fortalecer
laços de amizade e desenvolver competências soci-
ais, educativas e culturais, com vista à promoção de
um envelhecimento mais activo.

De acordo com o programa Envelhecimento
Activo 2015, realizar-se-á no próximo dia 19 de Ju-
nho a iniciativa "Santos Populares" na Quinta da
Malafaia, sendo que as inscrições estão abertas
até ao próximo dia 22 de Maio, no edifício da União
das Freguesias de Apúlia e Fão.

1.ª Leit. – Act 4, 8-12;
Salmo – Sal 117, 1 e 8-9. 21-23. 26 e 28cd e 29;
2.ª Leit. – 1 Jo 3, 1-2;
Evangelho – Jo 10, 11-18.

O 4.º Domingo da Páscoa é considerado o
«Domingo do Bom Pastor», pois todos os anos a
liturgia propõe, neste domingo, um trecho do capítulo
10 do Evangelho segundo João, no qual Jesus é
apresentado como “Bom Pastor”. É, portanto, este o
tema central que a Palavra de Deus põe, hoje, à nossa
reflexão.

O Evangelho apresenta Cristo como «o Pastor
modelo», que ama de forma gratuita e desinteressada
as suas ovelhas, até ser capaz de dar a vida por elas.
As ovelhas sabem que podem confiar n'Ele de forma
incondicional, pois Ele não busca o próprio bem, mas
o bem do seu rebanho. O que é decisivo para pertencer
ao rebanho de Jesus é a disponibilidade para «escutar»
as propostas que Ele faz e segui-l'O no caminho do
amor e da entrega.

A primeira leitura afirma que Jesus é o único
salvador, já que «não existe debaixo do céu outro nome,
dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos»
(neste «Domingo do Bom Pastor» dizer que Jesus é o
«único salvador» equivale a dizer que Ele é o único
pastor que nos conduz em direcção à vida verdadeira).

Na segunda leitura, o autor da primeira Carta de
João convida-nos a contemplar o amor de Deus pelo
homem. É porque nos ama com um «amor admirável»
que Deus está apostado em levar-nos a superar a nossa
condição de debilidade e de fragilidade. O objectivo de
Deus é integrar-nos na sua família e tornar-nos
«semelhantes» a Ele.
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boletim paroquial 

Matrículas na Escola...
... e na Catequese Paroquial

Estão a decorrer até 15 de junho as matrículas
para o pré-escolar e para o 1.º ano de escolaridade.

No acto da Matrícula os Encarregados de Educa-
ção cristãos devem pedir a matrícula na aula de
EMRC (Educação Moral e Religiosa Católica).

A disciplina de EMRC é um direito dos alunos e,
sobretudo, dos pais que são os responsáveis pela edu-
cação dos filhos. A Igreja tem uma função de ajudar
mas o direito fundamental pertence aos pais.

Se os pais dispensam esta disciplina na escola,
onde temos professores bem preparados e que dão
testemunho, porque insistem numa catequese paro-
quial apenas para os sacramentos ou sacramentais?
As aulas de EMRC e a Catequese são dois meios com-
plementares na formação cristã. Saibamos acolher
os dois.
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horário das missas, intenções
e locais da celebração

IV Domingo da Páscoa 26 de abril
– Recitação do Terço às 07h00, e Missa, às 07h30, na
capela de Nossa Senhora do Amparo, em Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
Carminda Moreira da Silva; Belmiro Cardoso Gonçal-
ves; José Gomes Hipolito, esposa e Filho; Manuel Ma-
chado Seara e Família; Emília Hipolito Dias e Marido.
– Recitação do Terço às 08h15 e Missa, às 08h45, na
igreja paroquial de Rio Tinto, com as seguintes in-
tenções: P.e José Miguel Torres Pereira; Paropquia-
nos.
– Missa, às 11h00, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: Paroquianos.

Segunda-feira 27 de abril
da III Semana da Páscoa
– Não há Missa
Terça-feira 28 de abril
da IV Semana da Páscoa
– Missa, às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Perei-
ra; Maria Rosalina Ribeiro Ferreira Pais e Irmãos; Ali-
ce do Norte Eiras Hipólito; Albertino Lopes Fernandes
do Monte e Esposa; Carlos Alberto Lima da Silva;
Gabriel Pires Fernandes Eiras; Rui Manuel Pereira da
Torre e Avós; Rosa Gonçalves da Costa.

Quarta-feira 29 de abril
da IV Semana da Páscoa
– Missa, às 20h00, na igreja Paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira; Alexandrina Oliveira da Silva (Aniv.); António
Joaquim da Silva, esposa, cunhado e Júlio Joaquim da
Silva e esposa; António Cachada Guimarães, pais e
sogros.

Quinta-feira 30 de abril
da IV Semana da Páscoa

– Missa às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: Manuel Maria Gomes Igreja
(30.º Dia); P.e José Miguel Torres Pereira; Angelina

Martins Ribeiro, Pais e Sogros; Adelaide Gomes Dias
Hipólito; Rosa Gonçalves da Costa; Ondina Tomé Al-
meida e Familia; Justino Martins Palmeira e Esposa;
Adelino Torres Silva, Pais, Sogra, Irmão e Cunhada;
Delfina Fernandes Ribeiro.

Sexta-feira 1 de maio
da IV Semana da Páscoa
– Missa às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: S. José e Nossa Senhora de
Fátima;
– Início do Mês de Maio

Sábado 2 de maio
da IV Semana da Páscoa
– Missa Vespertina, às 17h00, na igreja paroquial de
Rio Tinto, com as seguintes intenções: P.e José Mi-
guel Torres Pereira; Arminda Mendonça Machado;
Conceição Gonçalves Pimenta, filha, genro e neto; Isau-
ra Rosa Ferreira; José Gomes da Costa e esposa; Lau-
ra Rosa Ferreira, marido e filha; Laurentina Gonçalves
dos Santos e família; Manuel Cardoso e Silva; Maria
da Graça Gomes da Silva; Maria da Silva Vieira de
Sousa; Maria Pimenta Guimarães; Maria Ribeiro Al-
ves, Adelino Eiras Passadiço, esposa e genro.
– Missa Vespertina, às 20h00, na igreja matriz de Apú-
lia, com as seguintes intenções: P.e José Miguel Tor-
res Pereira.

V Domingo da Páscoa 3 de maio
– Recitação do Terço às 07h00, e Missa, às 07h30, na
capela de Nossa Senhora do Amparo, em Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
Carminda Moreira da Silva; Joaquim Manuel Miranda
da Quinta; Isaura Gonçalves Mineiro, marido e neto;
Manuel Maria Gomes Igreja; Narciso Figueiredo Car-
valho e família; Manuel Gonçalves Correia , esposa e
genro; Ramiro Fernandes Dias Afonso, filho e genro;
Paulo César Ferreira da Cruz; Geraldo Gonçalves Go-
mes.
– Recitação do Terço às 08h15 e Missa, às 08h45, na
igreja paroquial de Rio Tinto, com as seguintes in-
tenções: P.e José Miguel Torres Pereira.
– Missa, às 11h00, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: Paroquianos.

Celebração do Mês de Maio
O Mês de Maio continua a ser, na vida das co-

munidades e das famílias cristãs, um momento de
especial devoção a Maria.

De acordo com o que pedimos e nos foi chegan-
do, a celebração do Mês de Maria fica assim distri-
buída:
Segunda-feira ...............  1.º e 2.º anos da catequese
Terça-feira ....................  3.º e 4.º anos da catequese
Quarta-feira .................  5.º e 6.º anos da catequese
Quinta-feira .................  7.º e 8.º anos da catequese
Sexta-feira .......  9.º e 10.º anos, e pastoral familiar
Sábado ...........................................  pastoral juvenil
Domingo .............................................  Movimentos

Nos dias em que não há Eucaristia, celebra-se o
Mês de Maio com a Celebração da Palavra a cargo
dos MEC’s, que para o efeito vão reunir esta segun-
da-feira, às 21h00, para fazerem a escala de serviço.

No dia 1 de Maio, primeiro do Mês de Maria, a
celebração será para todos os anos da Catequese.
Vamos lá ver se vale a pena o nosso sacrifício...

XIV  Peregrinação Arciprestal
à   S e n h o r a  d a  G u i a

Belinho – 17 de maio de 2015
09h30 – Concentração de todas as paróquias do

Arciprestado no Adro e Avenida da Igreja
de Belinho.

10h00 – Início da caminhada em direcção à Cape-
la da Senhora da Guia.  À chegada será
celebrada a Eucaristia.

Nesse domingo que não teremos cá a cele-
bração da Eucaristia. Todos devemos partici-
par na Peregrinação, em Belinho.

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

seio/Peregrinação) a S. Tiago de Compostela. Os in-
teressados devem inscrever-se na Sacristia até ao dia
16 de maio, na Sacristia. O preço da viagem é de
20,00 € por pessoa.




