
Este mundo precisa
do nosso testemunho
e da nossa palavra...

Serviço Litúrgico
Domingo, 20 de Março — 08h30
— Almas

Segunda, 21 de Março — 18h00
— P. Manuel Gonçalves Jorge
— P. Sebastião Matos
— Laurinda Afonso da Silva
— Elvino Barbosa Miranda, filho e sogros
— João da Costa Cruzio, esposa, pais e sogros
— Amélia Gonçalves Couto
— Teresa da Silva Lopes, marido e filha
— Maria Adília de Lemos e marido
— Joaquim Gonçalves Júnior, esposa e

familiares
— Maria Lúcia Barbosa da Silva e marido
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido e genro
— António Pires da Silva
— Manuel Dias Palmeira e esposa
— Maria da Silva Sampaio e marido

Quinta, 24 de Março — 18h00
— João da Siulva Fernandes (7.º Dia)
— Augusto Rafael Couto, avós e tia
— Maria Alice Barbosa Pires, irmã e José Carlos
— Maria Alice Barbosa Braz e pais
— Fernando Ferreira dos Santos, pai e avós
— António Pires da Silva
— Manuel Marucho da Silva e esposa
— Horácio da Silva Couto e filha
— Maria Saúde Ribeiro da Rocha
— Maria de Lemos Neiva, irmã e cunhado
— Maria da Torre e marido
— Maria Augusta Miranda Gonçalves de Sá e

sogra

Sábado, 26 de Março — 17h30
— Almas
Domingo, 27 de Março — 08h30
— Almas

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

20 a 27 de Março de 2011

324

Es
te

 I
nf

or
m

at
iv

o 
po

de
 s

er
 c

on
su

lta
do

 e
m

: h
tt

p:
//w

w
w

.e
sp

os
en

de
on

lin
e.

co
m

/r
el

ig
ia

o/
in

fo
rm

at
iv

o_
vi

la
_c

ha
.p

df

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

Intenções das Missas
Sábado, 26 de Março – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 2.º e 5.º Ano da Catequese
Domingo, 27 de Março – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes

do 10.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças e catequistas

do 6.º Ano da Catequese

—  Adolescentes do 7.º Ano
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— Manuel dos Santos Boaventura
— Daniela Novo

Conversão pessoal
Porque a conversão é antes de mais um acto

pessoal, o Sacramento da Penitência tem uma
dimensão pessoal que exige do pecador:

consciência da sua culpa: o exame de cons-
ciência;
dor dos pecados, contrição, arrependimen-
to;
confissão: acusação sincera dos pecados
que nos separam de Deus (mortais) ou nos
tornam menos parecidos com Cristo e
menos dóceis à voz do Espírito.
Mas a Igreja também é afectada pelo peca-

do, confissão e reconciliação dos seus mem-
bros. Por isso tem o direito e o dever de inter-
vir neste processo:

chama à Penitência, pela Palavra,
intercede pelos pecadores,
recebe com alegria os que regressam.Po
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Outros assuntos
II Domingo da Quaresma

1.ª Leit. – Gen 12, 1-4a;
Salmo – Sal 32, 4-5. 18-19. 20 e 22;
2.ª Leit. – 2 Tim 1, 8b-10;
Evangelho – Mt 17, 1-9.

No Domingo passado, primeiro da Qua-
resma, meditamos sobre as tentações de Je-
sus no deserto, lutando contra o diabo.

Na liturgia deste fim-de-semana, ladeado
por Moisés e Elias, que também enfrentaram
durante quarenta dias e quarenta noites o
combate no deserto para experimentarem o
fulgor da glória de Deus, Jesus mostra-nos
qual a finalidade do nosso caminho quares-
mal, Jesus revela-nos aonde nos leva o nosso
combate espiritual. Qual o objectivo? Qual a
finalidade?

O nosso objectivo é Cristo envolto na sua
glória pascal que nos transfigura também a
nós! Mais que Moisés e Elias, nós seremos
envolvidos da glória de Cristo, passaremos do
roxo quaresmal, tão sóbrio, para o brilhante
branco pascal, sinal da glória e da imortalida-
de, transfigurados em Jesus e por Jesus, o
homem perfeito, modelo de todo o ser huma-
no que vem a este mundo. Um dia passare-
mos do roxo das lágrimas desta vida, para o
branco da glória eterna dos que, revestidos
da glória do Cordeiro, haverão de segui-l’O
para sempre! De Quaresma em Quaresma e
de Páscoa em Páscoa, passaremos da Qua-
resma deste mundo para a Páscoa da glória
eterna!

Mas, detenhamo-nos um pouco no Tabor
do Evangelho de hoje. Ele é prenúncio, uma
misteriosa antecipação da ressurreição. Com
a Sua Transfiguração, Jesus deseja preparar

os seus para as dores da paixão – do mesmo
modo que a Igreja nos deseja alentar e moti-
var para as renúncias e observâncias qua-
resmais. Por isso mesmo, Pedro, Tiago e João,
os três que estão no Tabor, são os mesmos
que estarão no Jardim das Oliveiras. Por isso
também o Evangelho de hoje termina com uma
alusão à ressurreição de Jesus dentre os mor-
tos.

A Lei (Moisés) e os Profetas (Elias) dão
testemunho de Jesus e aparecem iluminados
por Ele. Somente n'Ele, na luz da sua cruz e
ressurreição, o Antigo Testamento encontra
a sua plenitude e a sua luz.

Sendo assim, levantemo-nos! Tomemos,
generosos, o nosso caminho quaresmal! Tam-
bém nós somos chamados, como Abraão o
foi, a sair: sair de nós mesmos, sair do nosso
homem velho para nos transformarmos no
homem novo, transfigurados à imagem do
Cristo Jesus. Só assim chegaremos renova-
dos e purificados ao nosso destino. Este des-
tino não é um lugar, mas uma situação, uma
realidade: é o homem novo, transfigurado à
imagem do Cristo.

Que as práticas quaresmais, vividas com
generosa fidelidade, arrancando o pecado que
nos torna opacos, possam revelar em nós o
resplendor da glória de Cristo a que somos
chamados e que já está presente em cada
um de nós desde o nosso baptismo!

Mais ainda: que a novidade de nossa vida
transborde para o mundo, que tanto tem ne-
cessidade do testemunho dos cristãos. Nun-
ca esqueçamos: este mundo, mergulhado em
toda a espécie de violência, precisa do nosso
testemunho e da nossa palavra, mesmo quan-
do nos rejeita, quando despreza o nome de
Cristo, quando deseja esquecer o seu Senhor
e pisar os valores do Evangelho.

No Pátio dos Gentios
Na próxima sexta-feira, às 21h30, no

Centro Paroquial de Esposende, teremos a
3.ª Tertúlia Quaresmal no Pátio dos Gentios,
agora abordando o tema O Pátio dos Genti-
os com a Catequese, com o P. Rui Alberto,
sacerdote Salesiano. Embora o tema deva me-
recer o interesse de todos, convidam-se de
um modo particular para este encontro ,
para além dos Catequistas, todos os pais com
crianças e adolescentes na Catequese.

Confissões Quaresmais
Com algumas alterações, voltamos a

publicar o horário das Confissões
Quaresmais na Igreja Matriz:

Segunda ....... 10h00-11h00 .....  P. Armindo
Terça ............ 09h00-10h00 ........  P. Delfim
Quarta .......... 10h00-11h00 ........  P. Miguel
Quinta .......... 09h30-11h00 ........  P. Avelino
Sexta ............ 09h00-09h30 ........  P. Delfim
Sexta ............ 09h30-11h00 ............  P. Gaio
Sexta ............ 09h00-10h00 ............ P. Lima
Sábado ......... 09h00-09h30 ........  P. Delfim
2.ª, 4.ª e 6.ª .. 15h00-16h00 .....  Monsenhor

Horário do Cartório Paroquial
Terça ...............................  19h30 – 20h00
Quinta .............................  19h30 – 20h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.




