
Ser cristão
não é apenas ser baptizado...

Como sou cristão?

Serviço Litúrgico
Domingo, 06 de Março — 08h30
— Almas
Quarta, 28 de Fevereiro — 18h00
— Laurinda Afonso da Silva

Maria do Nascimento, irmã e José Carlos
— Maria da Conceição Alves Ferreira e marido
— David Fancisco Ramos, pais, filhos, irmãos

e cunhados
— Albino Gonçalves da Silva Marucho e sogra
— Maria Adília de Lemos e marido
— Fernando Ferreira dos Santos, pai e avós
— Maria Lúcia Barbosa da Silva e marido
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido e genro
— António Pires da Silva
— Américo Bento Queirós
— Maria das Dores Martins Freixo Cruz e pais
— Emília Gonçalves Ferreira

Quinta, 10 de Março — 18h00
— Laurinda Afonso da Silva
— Augusto Rafael Couto, avós e tia
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Maria Alice Barbosa Braz e pais
— António Pires da Silva
— Albino José Pires, esposa e filhos
— Maria da Saúde Ribeiro da Rocha
— Rosa Maria Marques Monteiro
— Paulo César Monteiro de Sá
— António Jorge Miranda Pires e tia
— Maria Augusta Miranda Gonçalves de Sá e

sogra
— António da Silva, pai e avós
— Adelina Nobre Marques

Sábado, 12 de Março — 17h30
— Almas

Domingo, 13 de Março — 08h30
— Almas
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Intenções das Missas
Sábado, 12 de Março – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 1.º e 4.º Ano da Catequese
Domingo, 13 de Março – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes

do 8.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças e catequistas

do 5.º Ano da Catequese

—  Adolescentes do 9.º Ano
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— Maria Celeste Sá Miranda
— Maria Laurentina Martins Vieira

No Pátio dos Gentios
As palavras valem o que valem. Algumas

carregam um peso histórico muito forte e gen-
tio é uma delas. Define-se pela negativa: genti-
os eram os que não podiam entrar no templo,
pelo menos em certas partes reservadas aos
judeus.

Ao organizarmos, para esta Quaresma, as
Tertúlias Quaresmais com o título Pátio dos
Gentios pretendemos que elas sejam mais um
Pátio de Encontro, o pátio dos desconhecidos
que querem encontrar-se e conhecer-se ou, ain-
da o Pátio onde todos, mesmo os que  são
muitas vezes considerados "ovelhas tresma-
lhadas" se encontrem e regressem ao redil do
Senhor.

Na próxima sexta-feira, às 21h30, no Cen-
tro Paroquial de Esposende, vamos ter a nos-
sa 1.ª Tertúlia Quaresmal no Pátio dos Genti-
os. Todos, sem excepção, somos convidados
a participar neste encontro.Po
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Outros assuntos
IX Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Deut 11, 18. 26-28. 32;
Salmo – Sal 30, 2-3a. 3bc-4. 17 e 25;
2.ª Leit. – Rom 3, 21-25a. 28;
Evangelho –  Mt 7, 21-27.
O Evangelho deste domingo encerra o

Sermão da Montanha. Na 2.ª Leitura, inicia-
-se uma série de trechos da grande Carta de
São Paulo aos Romanos sobre as verdades
essenciais do Cristianismo, que retomaremos
após o Tempo da Quaresma e Pascal.

À luz da 1.ª Leitura, temos a proposta dos
dois caminhos, tão frequente na literatura bí-
blica e cristã. O caminho do bem e o cami-
nho do mal; o caminho dos vícios e das virtu-
des, o caminho da luz e das trevas, o caminho
largo e o caminho estreito, o caminho da ár-
vore plantada à margem do rio que produz
muito fruto e da semente que cai em terra
seca; o caminho da realização do plano de
Deus, o caminho da bênção e o caminho dos
próprios horizontes, o caminho da maldição.

Segundo o Evangelho de São Mateus, de-
pois de apresentar o seu projecto de vida sin-
tetizado no Sermão da Montanha, Jesus afir-
ma solenemente: "Nem todo aquele que diz
'Senhor, Senhor', entrará no Reino dos
Céus, mas só aquele que faz a vontade do
Pai que está nos Céus". Existe, pois, o ca-
minho dos que ouvem e não praticam a Pala-
vra e o caminho dos praticantes da Palavra.
Os primeiros são como a casa construída so-
bre a areia. Os outros são como a casa cons-
truída sobre a rocha. Estes serão abençoa-
dos; aqueles, amaldiçoados. Por isso, deve-
mos fazer com que a Palavra de Deus im-

Oferta para as obras
Da Associação do Sagrado Coração de

Jesus recebemos o donativo de 1.250,00 € para
as obras da Capela Mortuária.

Oferta para o Seminarista
Recebemos este mês 250,00 € para pagar

ao Seminário as despesas com o seminarista
que apadrinhamos.

Para todos os que colaboraram, em nome
do Seminário, vai a nossa gratidão.

Jornal «Nascer de Novo»
Acaba de sair o primeiro número do nosso

jornal «Nascer de Novo». Quem não o rece-
be pelo correio pode passar pela sacristia e
levá-lo. Recordo que a assinatura pode ser
paga também na Sacristia junto do Sr. Couti-
nho e da Amélia Ramos (Malocas).

Estandarte Quaresma/Páscoa
«1 Estandarte, 2 Mensagens» é um es-

tandarte de dupla face e que permite que seja
colocado nas ruas e varandas durante a Qua-
resma e durante a Páscoa.

O Agrupamento de Escuteiros de Es-
posende possui alguns estandartes para ven-
da tendo um custo de 10 €. Os interessados
devem dirigir-se junto do agrupamento ou de
algum dos Chefes.

Esperamos que o Estandarte possa ser usa-
do para fortalecer os ensinamentos do perío-
do Quaresmal, e que, no Domingo de Páscoa,
possa ser virado e em comunidade potenciar
a Alegria da Celebração da Ressurreição.

pregne totalmente o nosso ser. Esteja no nos-
so coração, na nossa alma, no nosso olhar e
na nossa acção. Assim, estaremos a percor-
rer o caminho da sabedoria. Desta forma se-
remos coerentes com a nossa fé em Jesus
Cristo. Fé que é fundamentalmente total gra-
tuidade e pela qual somente somos justifica-
dos (2.ª Leitura), mas que, uma vez recebida
gratuitamente de Deus, tem as suas exigên-
cias. A nova lei, a da graça, a do Espírito,
exige obras para que não esteja morta. Exige
o seguimento de Cristo, amar como Ele amou.

Hoje somos convidados a começar a fa-
zer uma revisão de vida. Somos apenas ou-
vintes da Palavra de Deus ou também cum-
pridores? Realizamos na vida o gesto que
executamos no início da proclamação do Evan-
gelho, traçando o sinal da cruz na fronte, nos
lábios e no peito, dispondo-nos a compreen-
der a Palavra de Deus, a testemunhá-la e a
transformá-la em acção concreta na vida? É
o que significa o sinal da cruz na fronte, so-
bre os lábios e no peito.

Muitas pessoas do nosso tempo estão con-
vencidas de que ser cristão é apenas ter o
nome inscrito no livro de baptizados de uma
paróquia, ou fazer parte de um movimento,
ou estar ligado à comissão de festas, ou apa-
recer na Igreja nos casamentos e funerais,
ou momentos especiais…

O Evangelho é bem claro: "Ser cristão"
não é possuir um bilhete de identidade que
atesta o nosso baptismo e o nosso Crisma;
mas é procurar viver sempre de acordo com
as propostas de Deus. Que tipo de cristãos
somos nós?  Somos cristãos apenas porque
um dia na infância os nossos pais nos bapti-
zaram, ou porque nós assumimos todos os dias
o compromisso de "fazer a vontade do Pai
que está nos céus?"




