
informações gerais Formação cristã
agenda
– 4 de maio – 21h00 – Reunião

dos responsáveis da Pastoral
Familiar de Apúlia, no salão Paroquial.
– 10 de maio – Recolha de Sangue no Salão Paroquial

de Apúlia (ao longo da manhã).
– 17 de maio – Peregrinação Arciprestal à Senhora da

Guia.
– 23 de maio – Via Lucis (Via-Sacra da Ressurrei-

ção) da responsabilidade da Pastoral Juvenil Arci-
prestal, este ano a celebrar-se entre as Igrejas de
Curvos e Palmeira, a partir das 21h00. Os nossos
Grupos de Jovens não se devem alhear a esta cele-
bração.

– 7 de junho – Peregrinação Arquidiocesana ao
Sameiro.

– De acordo com o programa Envelhecimento Activo
2015, levado a cabo pela Câmara Municipal de
Esposende, realiza-se no próximo dia 19 de Junho
a iniciativa "Santos Populares" na Quinta da
Malafaia. As inscrições estão abertas até ao dia
22 de Maio, na Junta de Freguesia (quer em Apúlia
quer em Rio Tinto).

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.

Nesse domingo que não teremos a celebra-
ção da Eucaristia nas paróquias.

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 até ao dia 16 de maio,
na Sacristia.

O preço da viagem é de 20,00 € por pessoa.

1.ª Leit. – Act 9, 26-31;
Salmo – Sal 21, 26b-27. 28. 30. 31-32;
2.ª Leit. – 1 Jo 3, 18-24;
Evangelho – Jo 15, 1-8.

A liturgia do 5.º Domingo da Páscoa convida-nos a
reflectir sobre a nossa união a Cristo; e diz-nos que só
unidos a Cristo temos acesso à vida verdadeira.

O Evangelho apresenta Jesus como “a verdadeira
videira” que dá os frutos bons que Deus espera.
Convida os discípulos a permanecerem unidos a Cristo,
pois é d'Ele que eles recebem a vida plena. Se
permanecerem em Cristo, os discípulos serão
verdadeiras testemunhas no meio dos homens da vida
e do amor de Deus.  É o verbo “permanecer” que é o
mais importante. Ele aparece mais de dez vezes neste
capítulo de João. Trata-se, antes de mais, de “estar
com” o Senhor, porque Ele, o primeiro, é “Emanuel –
Deus connosco”.

A primeira leitura diz-nos que o cristão é membro
de um corpo – o Corpo de Cristo. A sua vocação é
seguir Cristo, integrado numa família de irmãos que
partilha a mesma fé, percorrendo em conjunto o
caminho do amor. É no diálogo e na partilha com os
irmãos que a nossa fé nasce, cresce e amadurece e é
na comunidade, unida por laços de amor e de
fraternidade, que a nossa vocação se realiza plenamente.

A segunda leitura define o ser cristão como
“acreditar em Jesus” e “amarnos uns aos outros como
Ele nos amou”. São esses os “frutos” que Deus espera
de todos aqueles que estão unidos a Cristo, a
“verdadeira videira”. Se praticarmos as obras do
amor, temos a certeza de que estamos unidos a Cristo
e que a vida de Cristo circula em nós.
Contactos:
P. Delfim – 962601317 P. José António – 919944521
emails: ddfdelfim@gmail.com

pe.joseandrade@gmail.com
paroquiadeapulia@gmail.com
paroquiaderiotinto@gmail.com
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horário das missas, intenções
e locais da celebração

V Domingo da Páscoa 3 de maio
– Funeral às 08h30, na capela de Nossa Senhora do
Amparo, em Apúlia, de Carminda Martins Ferreira. As
instenções marcadas para este domingo acumulam
no próximo Domingo, dia 10 de maio.
– 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.
Segunda-feira 4 de maio
da V Semana da Páscoa
– Missa, às 20h00, na igreja Paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira; Ortência Fernandes Macieira, pais e sogros;
Laura Rosa Ferreira, irmãos Ezequiel e Virgínia;
Arménio José e esposa.
Terça-feira 5 de maio
da V Semana da Páscoa
– Missa, às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Perei-
ra; Filipe Monte Santos e Família; António Martins
Alves, Esposa Filho e Nora; Albertino Lopes Fernan-
des Monte e Esposa; Manuel Laurentino Losa Faria;
Francisco Hipólito Silva Gomes Pais e Sogro; Maria
Leite Papeira da Silva Marido e Filho; Isabel Rosa
Martins, Marido, Filhos e Nora; Rosa Gonçalves da
Costa; Zacarias Barbosa Rodrigues e Carlota Faria
Martins; José Maria Pereira Silva, País e Sogros; An-
tónio Martins Alves, Esposa Filho e Nora; Manuel Al-
berto da Cruz Fernandes; Almas (m.c. Alzira Fernan-
des); Almas (m.c. Palmia Eiras).

Quarta-feira 6 de maio
da V Semana da Páscoa
– Não há missa.
Quinta-feira 7 de maio
da V Semana da Páscoa

– Missa às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
Adelino Torres da Silva, País Irmão e Cunhados; Vir-

ginia Fernandes Santos Hipólito e Família; Manuel
Morim de Faria; José António Faria Martins Esposa e
Filho; Manuel Martins Gonçalves Torres e Esposa;
Mateus Gonçalves Real e Esposa; Rosa Gonçalves da
Costa.

Sexta-feira 8 de maio
da V Semana da Páscoa
– Não há missa.
Sábado 9 de maio
da V Semana da Páscoa
– Missa Vespertina, às 17h00, na igreja paroquial de
Rio Tinto, com as seguintes intenções: P.e José Mi-
guel Torres Pereira; Manuel da Silva Félix; Maria Pei-
xoto da Costa e seu filho Manuel; Maria Manuela do
Vale Azevedo, pais e irmãos; Ludovina de Jesus Lou-
reiro; Alexandrina Mendonça da Silva, marido e filho;
Maria Pimenta Guimarães; Laurentina Gonçalves dos
Santos e família; Arminda Mendonça Machado; Maria
da Silva Vieira de Sousa; Teresa Gonçalves Barros,
marido, filhos e Manuel Boucinha Agra Rosa Correia e
filhos.
– Missa Vespertina, às 20h00, na igreja matriz de Apú-
lia, com as seguintes intenções: P.e José Miguel Tor-
res Pereira.
VI Domingo da Páscoa 10 de maio
– Recitação do Terço às 07h00, e Missa, às 07h30, na
capela de Nossa Senhora do Amparo, em Apúlia, com
as seguintes intenções: Carminda Martins Ferreira (7.º
Dia); P.e José Miguel Torres Pereira; Carminda Morei-
ra da Silva; Joaquim Manuel Miranda da Quinta; Isaura
Gonçalves Mineiro, marido e neto; Manuel Maria Go-
mes Igreja; Narciso Figueiredo Carvalho e família;
Manuel Gonçalves Correia, esposa e genro; Ramiro
Fernandes Dias Afonso, filho e genro; Paulo César Fer-
reira da Cruz; Geraldo Gonçalves Gomes; Carolina Ri-
beiro da Fonte; Manuel Alberto Seara Ferreira ; Luís
Joaquim dos Santos, esposa e genro; Alcindo Regada
de Carvalho; S. Bento (m.c. Fátima Carvalho).
– 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; Irmãos da
Confraria do Santíssimo Sacramento.
– Missa, às 11h00, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: Paroquianos.

Festas da Catequese
Ainda temos muito que caminhar para perceber-

mos e vivermos a sério as Festas da Catequese, que
são Festas da Comunidade e não apenas das famíli-
as ou das crianças da Catequese. Mesmo a nível de
Calendário, elas não se devem definir de qualquer
modo, ou quando nos dá jeito. Todas as Festas da
Catequese (e há festas e Celebrações) têm o seu rit-
mo e o seu tempo. Enquanto não formos capazes de
perceber isso, iremos continuar a fazer as coisas só
porque sempre foi assim ou porque é bonito.

De qualquer modo, e porque Roma e Pavia não
se fizeram num só dia, este ano vamos fazer o possí-
vel. Assim, e para que possam programar também
em família,  anunciamos que a Primeira Comu-
nhão – Festa da Eucaristia – em Rio Tinto será no
dia 6 de Junho (à tarde) e em Apúlia será no dia 7
de Junho, às 15h00, seguindo-se a Procissão do
Santíssimo.

No que se refere à Festa da Fé – tradicionalmen-
te Profissão de Fé – , continua ainda indefinido. De
facto, uma coisa é a Festa da Fé (6.º ano da
Catequese) outra coisa é a tradicional Profissão de
Fé. Nunca deveríamos confundir uma com a outra.
mas... quando tiverem um novo pároco, procurem
distinguir e definir as coisas, fazendo caminho.

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.




