
O cristão deve colocar-se
ao serviço dos homens

e da sua promoção humana.

Serviço Litúrgico
Domingo, 27 de Fevereiro — 08h30
— Almas
Segunda, 28 de Fevereiro — 18h00
— Laurinda Afonso da Silva
— Maria da Silva Duarte e família
— João da Costa Cruzio, esposa, pais e so-

gros
—	Manuel	Gonçalves	Rossas	e	filho
— Maria Adília de Lemos e marido
— Albino de Jesus Pires e esposa
— Virgínia Sampaio Boaventura e marido
— Almas do Purgatório
— Augusto Rafael Costa
— Olívia Barbosa da Silva, marido, pais, sogros 

e irmãos
— António Pires da Silva
— Fernando Ferreira dos Santos, pai e avós 
Quinta, 03 de Março — 18h00
— Amélia Ferreira Pires (1.º Aniv.º)
— Augusto Rafael Couto da Costa
— José Carlos Alves da Costa
—	Quintino	Fernandes	e	filho
— Maria Adília de Lemos e marido
—	Ana	Pires	da	Rocha	e	pais
— Rosa Maria Marques Monteiro
— Fernando Ferreira dos Santos, pai e avós
— António Pires da Silva
—	Horácio	da	Silva	Couto	e	filha
— Maria Augusta Miranda Gonçalves de Sá e 

sogra
— Maria do Carmo Morreira Dias
— Maria Boaventura da Silva
—	Francisco	Brandão	Linhares	
Sábado, 05 de Março — 17h30
— Almas
Domingo, 06 de Março — 08h30
— Almas

•	•	•				•	•	•				•	•	•				•	•	•				•	•	•				•	•	•

27 de Fevereiro de 2011
a 06 de Março de 2011
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Intenções das Missas
Sábado, 05 de Março – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade
 do 2.º e 5.º Ano da Catequese
Domingo, 06 de Março – 08h30

Leitores:

Acólitos:
 —  Adolescentes 
  do 9.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
        das crianças e catequistas
  do 6.º Ano da Catequese

—  Adolescentes do 10.º Ano 

•	•	•				•	•	•				•	•	•				•	•	•				•	•	•				•	•	•

— Ana Cristina Couto Sá
— Maria de Sá

Sagrado Lausperene
Na nota Pastoral «Louvor Perene», sobre a 

celebração dos 300 anos de Lausperene Dioce-
sano,	o	Senhor	Arcebispo	deu	algumas	suges-
tões,	«pedindo	a	todos	generosidade	e	empenho	
para as colocarem em prática».

Logo na segunda sugestão, pedia «que cada 
paróquia se esforce por ter dois dias de Laus-
perene, na medida do possível de acordo com o 
esquema diocesano, para que, ao longo de cada 
ano, se viva em contínuo e perene louvor; não 
sendo possível, opte-se por outro momento que 
ajude a recentralizar a pastoral».

Como este ano o nosso Lausperene coincidia 
com	a	Quinta-feira	Santa,	proponho	que	façamos	
o nosso Lausperene ao longo de uma semana, à 
semelhança	do	que	aconteceu	no	ano	passado.	
Assim, pensemos no nosso Lausperene para a 
5.ª Semana da Quaresma, de 10 a 17 de Abril, 
encerrando no Domingo de Ramos à tarde, com 
a	Eucaristia,	 à	 semelhança	do	ano	passado,	e	
uma Procissão do Santíssimo.
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Outros assuntos
VIII Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Is 49, 14-15;
Salmo – Sal 61, 2-3. 6-7. 8-9ab;
2.ª Leit. – 1 Cor 4, 1-5;
Evangelho – Mt 6, 24-34.
Numa sociedade calculista e previdente 

onde tudo parece estar socialmente previsto e 
programado - fundo de desemprego, pensões 
de reforma, seguros de vida, assistência na 
doença	e	na	velhice	–	não	deixa	de	ser	pa-
radoxal	a	Palavra	que	Jesus	dirige	aos	seus	
seguidores	 no	 evangelho	 deste	 domingo:	
“Ninguém pode servir a dois senhores… Não 
vos inquieteis, no tocante à vossa vida, com o 
que haveis de comer ou de beber, nem quanto 
ao vosso corpo, com o que haveis de vestir… 
Bem sabe o vosso Pai celeste que precisais de 
todas estas coisas. Buscai primeiro o Reino 
de Deus e a Sua justiça e todas elas vos serão 
acrescentadas”. 

Na 1.ª leitura o profeta Isaías fundamenta a 
razão deste “imprevidência cristã”,	que	se	fia	
e se apoia mais em Deus do que em critérios 
e	seguranças	humanas.Não	é	possível	men-
cionar aqui todas as passagens da Escritura 
que nos falam de Deus como um Pai. O Novo 
Testamento revela-nos em profundidade este 
amor paternal de Deus ao desenvolver o tema 
da	nossa	adopção	filial.	Ao	celebrar	a	Eucaris-
tia, nós actualizamos e fazemos nossa a Pala-
vra	do	Evangelho.	Menos	preocupados	com	o	
alimento terreno e material, na Eucaristia nós 
comemos “o pão descido do céu”, porque o 
Senhor	nos	alimenta	com	o	Seu	Corpo	e	o	Seu	
Sangue. E nós sabemos que quem come esta 
Carne e bebe este Sangue “permanece em 
Deus e Deus nele”. Porque razão nos aponta o 
Senhor	a	necessidade	de	sermos	interiormente	
livres frente à obsessiva e escravizante preo-
cupação do ter e do possuir? Porque, segundo 

Iniciação às Danças de Salão
A PED – Populum Escola de Danças, 

em parceria com a Junta de Freguesia, está 
a promover na nossa freguesia Iniciação às 
Danças de Salão. A primeira aula será gratui-
ta, e terá lugar no dia 28 deste mês na Sede 
da Junta de Freguesia pelas 21h00. 

Censos 2011
Como já foi noticiado nos órgãos de comu-

nicação social, este ano realizam-se os Censos 
2011. Os Censos são uma operação estatística 
destinada	a	recolher,	de	forma	exaustiva,	da-
dos sobre quantos somos, como somos, onde 
vivemos e como vivemos.

Sendo	do	conhecimento	desta	autarquia,	
que	no	concelho	de	Barcelos	já	andam	burlões	
a fazerem-se passar por recenseadores dos 
Censos 2011, e querendo evitar tal cenário na 
nossa freguesia, cumpre-nos informar que as 
recenseadoras na nossa freguesia, residem na 
nossa freguesia, e serão:

– Fátima Cristina de Sousa Capitão
– Bárbara de Boaventura Barbosa
Para qualquer esclarecimento, deverão 

dirigir-se à Junta de Freguesia e falar com a 
Sandra.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

tinua a funcionar, para as duas paróquias, 
no seu horário normal de Inverno, que é o 
seguinte:
Terça      .............................  19h30 – 20h00
Quinta    ............................  19h30 – 20h00
Sábado  ..............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo 
Tlm: 962601317.

Catequese e Família 
A psicologia actual mostra seguramente 

que, desde o ventre materno, a criança já vai 
assimilando e sentindo se é querida, se é amada 
e desejada. Portanto, desde esse tempo a mãe e 
o pai - a família - devem ajudar a nova vida a 
desenvolver-se em todos os sentidos e aspectos, 
evitando	trazer	consigo	problemas,	complexos	
e	 traumas	 que	 irão	 desabrochar	 com	 o	 seu	
crescimento.

Portanto, a educação da fé, que é um pro-
cesso catequético, não começa na catequese 
de primeira Eucaristia, como é pensamento 
de muitas pessoas. A catequese deve, de facto, 
começar ainda antes da criança nascer...

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

tinua a funcionar no seu horário normal de 
Inverno:
Terça      .............................  19h30 – 20h00
Quinta    ............................  19h30 – 20h00
Sábado  ..............................  15h00 – 16h00

Avisa-se que, por motivos de 
formação, a Secretaria estará 
encerrada nos dias 10 e 11 de 
Fevereiro (quinta e sexta res-
pectivamente)

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial só 

funcionará no seguinte horário:
Quinta    ............................  19h30 – 20h00
Sábado  ..............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo 

Tlm: 962601317.

Campanha de Natal
Mais	um	Natal	se	aproxima,	e	nesta	época	

de sermos solidários o Grupo de Jovens de 
Vila-chã	dá	o	exemplo	organizando	uma	nova	
Campanha	de	Natal	em	favor	da	ASCRA,	de	
Apúlia.

Poderá	contribuir	para	esta	campanha	com	
roupa	 de	 criança,	 produtos	 de	 higiene	 (gel	
de	banho,	shampô…),	produtos	alimentares	
(massa,	leite,	arroz,	papas…),	aos	sábados	e	
aos domingos, junto do Grupo de Jovens.

Ele, “ninguém pode servir dois senhores… 
Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro”. 
Entronizar	o	dinheiro	e	a	riqueza	em	lugar	de	
Deus seria uma idolatria. Ora aquilo que Deus 
mais detesta é que O tratem como um ídolo, 
O confundam com qualquer ídolo, porque “o 
Senhor é um Deus cioso”. 

Afinal,	que	está	aqui	em	jogo?	A	oposição	
entre	o	definitivo	e	o	provisório.	Só	o	Reino	
e	a	justiça	são	valores	absolutos	e	definitivos.	
Para	poder	entrar	nele	e	deixar	que	o	Reino	
entre em nós é preciso relativizar tudo o que 
é provisório, pois “é mais fácil entrar um ca-
melo pelo fundo duma agulha do que um rico 
entrar no Reino dos Céus”. Daí que a Bíblia 
insista na inutilidade da riqueza, já que nada 
adianta ser rico para si mesmo e pobre para 
Deus. E adverte os que, levados pela ânsia do 
dinheiro,	atropelam	o	direito	dos	mais	fracos:	
“Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão 
salvar”.	Significa	isto	que	para	sermos	fiéis	
a Deus e à Sua Palavra, não nos podemos 
comprometer com o progresso do mundo e 
o bem-estar da sociedade? De modo algum! 
Desinteressar-se do progresso do mundo, só 
porque	o	Senhor	nos	diz:	“buscai primeiro o 
Reino de Deus”, seria não entender nada do 
Evangelho.	Mas,	ao	comprometer-se	com	o	
progresso	do	mundo	e	o	bem-estar	dos	ho-
mens, o cristão não tem em mira a busca da 
riqueza pessoal ou de situações de privilégio. 
Põe-se	simplesmente	ao	serviço	dos	homens	
e	da	sua	promoção	humana,	porque	esse	é	o	
projecto e o desígnio de Deus. 

S. Paulo, na 2.ª leitura, diz-nos que não 
somos donos de nada, mas “administrado-
res dos mistérios de Deus”. Ora	 isto	 exige	
fidelidade	no	uso	dos	dons,	bens	e	 talentos	
recebidos de Deus. “Enquanto o Senhor não 
chegar” é preciso que cada um “se mostre 
fiel”. 


