
informações gerais Formação cristã
agenda
– 7 de junho – Peregrinação

Arquidiocesana ao Sameiro.
– 13 e 14 de junho – 21h00 – Recepção da Virgem

Peregrina, entre Palmeira de Faro e Vila Cova. Cor-
tejo Automóvel até Esposende e Procissão de Velas
da Capela de N.ª S.ª da Saúde até à Matriz de Espo-
sende, terminando a Visita com uma Concelebração
presidida pelo Senhor Arcebispo, às 18h30.

– 4 de julho – Peregrinação Arciprestal ao S. Bento da
Porta Aberta.

Peregrinação ao S. Bento
A comemorar os 300 do Santuário de S. Bento,

em Ano Jubilar com Indulgência Plenária concedi-
da pelo Papa Francisco, o Arciprestado de Esposende
organiza uma Peregrinação Arciprestal ao S. Bento
da Porta Aberta, no dia 4 de Julho.

Para organizarmos os autocarros, as inscrições
estão abertas até ao dia 15 deste mês, na Sacristia. O
Preço da viagem no autocarro é de 6,00 € por pessoa.

Nesse dia não haverá Missas Vespertinas nas Pa-
róquias, pois será concelebrada na tarde desse sába-
do em S. Bento.

A.D.C. de Rio Tinto organiza
II Passeio Convívio a Fátima

A A.D.C. de Rio Tinto organiza no dia 12 de Ju-
lho o II Passeio Convívio a Fátima, no qual podem
podem participar todas as pessoas. Cada participan-
te pagará 12,00 €, independentemente da sua idade.

As inscrições estão abertas a partir de 7 de Junho
durante a semana e ao domingo das 10h00 às 11h30,
na sede da Junta de Freguesia de Rio Tinto.

A saída está marcada para as 6h00 junto à Igre-
ja, com chegada a Fátima às 10h00, missa às 11h00.
A saída de Fátima será às 14h00 e chegada a casa
pelas 20h00.

Para mais informações contatar 962446713 ou
253853663 Gislene Jesus.

1.ª Leit. –  Ex 24, 3-8;
Salmo – Sal 115, 12-13. 15 e 16bc. 17-18;
2.ª Leit. –  Hebr 9, 11-15;
Evangelho – Mc 14, 12-16. 22-26.

A Festa que hoje celebramos não é um convite a
decifrar o mistério que se esconde por detrás de “um
Deus em três pessoas”; mas é um convite a contem-
plar o Deus que é amor, que é família, que é
comunidade e que criou os homens para os fazer
comungar nesse mistério de amor.

Na primeira leitura, Jahwéh revela-se como o Deus
da relação, empenhado em estabelecer comunhão e
familiaridade com o seu Povo. É um Deus que vem ao
encontro dos homens, que lhes fala, que lhes indica
caminhos seguros de liberdade e de vida, que está
permanentemente atento aos problemas dos homens,
que intervém no mundo para nos libertar de tudo aquilo
que nos oprime e para nos oferecer perspectivas de
vida plena e verdadeira.

A segunda leitura confirma a mensagem da
primeira: o Deus em quem acreditamos não é um Deus
distante e inacessível, que se demitiu do seu papel de
Criador e que assiste com indiferença e impassibilidade
aos dramas dos homens; mas é um Deus que
acompanha com paixão a caminhada da humanidade e
que não desiste de oferecer aos homens a vida plena e
definitiva.

No Evangelho, Jesus dá a entender que ser seu
discípulo é aceitar o convite para se vincular com a
comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os
discípulos de Jesus recebem a missão de testemunhar
a sua proposta de vida no meio do mundo e são
enviados a apresentar, a todos os homens e mulheres,
sem excepção, o convite de Deus para integrar a co-
munidade trinitária.

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

Domingo do Corpo de Deus 07 de Junho
– Peregrinação Arquidiocesana ao Sameiro
– Não há Missa, às 07h30, na capela de Nossa Se-
nhora do Amparo, em Apúlia.
– Não há Missa Missa, às 08h45, na igreja paroquial
de Rio Tinto.
– Missa, às 15h30, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: Santíssimo Sacramento; Paro-
quianos. – Festa da Eucaristia (1.ª Comunhão) e Pro-
cissão do Santíssimo Sacramento

Segunda-feira 08 de junho
da X Semana do Tempo Comum
– Missa, às 20h00, na igreja Paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira; P.e  Paulino Manuel do Vale Novais; Palmira
Ferreira Gomes e Marido.
– Missa, às 20h00, na capela de Nossa Senhora do
Amparo, em Apúlia, com as seguintes intenções: P.e

José Miguel Torres Pereira; ; Emilia Dias Hipólito e
marido; Belmira Cardoso Gonçalves; Angelina Gon-
çalves Miranda e Familia; Manuel Alberto Seara
Ferreira; Carminda Martins Ferreira.

Terça-feira 09 de junho
da X Semana do Tempo Comum
– Missa, às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: Nossa Senhora de Fátima;
Carolina Barros Gonçalvez Real (30.º Dia); P.e José
Miguel Torres Pereira; Abilio da Silva Bravo; Manuel
Gomes do Eirado; Adelaide Dias Ribeiro e José Sá
Condesso; Joaquim Lima; Delfim Barros Gonçal-
ves Real; Maria da Guia Queiroga Ferreira Oiveira;
Mario Augusto Pedrosa Ferreira da Rocha
pais,sogros e cunhado.
Quarta-feira 10 de junho
da X Semana do Tempo Comum
– Missa, às 20h00, na igreja Paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: Nossa Senhora de Fáti-
ma; P.e José Miguel Torres Pereira; P.e  Paulino Manu-

el do Vale Novais; Joaquim Maia Vieira e sogros; Virgínia
Maria de Azevedo Barros.

Quinta-feira 11 de junho
da X Semana do Tempo Comum

– Missa às 20h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: Nossa Senhora de Fátima; Santo
António (m.c. Angelina Ferreira); Padre Cruz; P.e José
Miguel Torres Pereira; Virginia Fernandes Santos Hi-
pólito e familia; Maria Leite Pereira da Silva, marido e
filhos; António Gonçalvez de Lemos, esposa e filhos;
Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros; Albino Go-
mes Machado e família; Manuel Torres Costa Montei-
ro, filho, pais, sogros e genro.

Sexta-feira 12 de junho
da X Semana do Tempo Comum
– Não há missa.

Sábado 13 de junho
da X Semana do Tempo Comum
Apenas teremos Missa na recepção da Virgem Pere-
grina em Esposende. Não haverá mais nenhuma mis-
sa Vespertina em todo o Arciprestado.

Domingo 14 de Junho
XI Domingo do Tempo Comum
– Não há Missa, às 07h30, na capela de Nossa Se-
nhora do Amparo, em Apúlia.
– Não há Missa Missa, às 08h45, na igreja paroquial
de Rio Tinto.
– Missa, às 11h00, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: Nossa Senhora de Fátima; P.e
José Miguel Torres Pereira; Paroquianos.

Continuamos ao longo da semana a prepararmo-
nos para a visita da Virgem Peregrina, rezando cada
dia em comunhão com cada Arciprestado em que a
imagem se encontrar.

O programa geral para o próximo fim de semana,
na Igreja Matriz de Esposende, será o seguinte:

Sábado, dia 13: 21h00/21h30 – Chegada da Vir-
gem Peregrina à rotunda de Palmeira de Faro/Vila Cova,
donde segue rumo a Esposende (Sra da Saúde); Pro-
cissão de velas até à Matriz de Esposende com Ban-
deira Mariana de cada Paróquia; Missa campal no
recinto da Igreja Matriz, concelebrada por todos os
párocos; Exposição do Santíssimo e adoração toda a
noite, até às 08h00.

Domingo, dia 14: – Missa às 10h00 e 12h00
– Terço às 15h30 e  Confissões das 16h30 às 17h30
– Às 18h30 Eucaristia de encerramento/despedida

e Cortejo automóvel até à ponte sobre o Rio Neiva
(Antas/Castelo do Neiva)

Intenções do Papa para junho
UNIVERSAL – Para que os migrantes e os refugiados

encontrem acolhimento e sejam tratados com res-
peito nos países receptores.

PELA EVANGELIZAÇÃO – A fim de que o encontro
pessoal com Jesus suscite em muitos jovens o
desejo de lhe oferecer a própria existência no sa-
cerdócio ou na vida consagrada.




