
Somos preciosos aos olhos de Deus!
Ele pode pedir-nos tudo,

e nós deveríamos dar-Lhe tudo...

Serviço Litúrgico
Domingo, 04 de março — 08h30
— Almas
Segunda, 05 de março  — 18h00
— Manuel Sampaio Monteiro (30.º Dia)
— Manuel Pires Afonso (1.ºAniv.º)
— Rosa Gonçalves Rossas
— Albino Sampaio da Silva
— Joaquim Boaventura Branco
— Albino Pires Braga
— Carlos Costa Nascimento
— Almas
— Gracinda Antónia Barbosa
— Albino de Jesus Pires e esposa
— Carminda Afonso da Silva, filhos e genro
— Virgínia Sampaio Boaventura e família
— António Joaquim Pires, esposa e filha
— Américo Bento Queirós
— Maria Adília de Lemos e marido
— Manuel da Silva, pai, irmãos e tios
— António Pires da Silva

Terça, 06 de março — 18h00
— Rosa Gonçalves Rossas
— Albino Sampaio da Silva
— Manuel Sampaio Monteiro
— Joaquim Boaventura Branco
— Albino Pires Braga
— Carlos Costa Nascimento
— Manuel Pires Afonso
— Manuel Pires da Rocha, filho, pais e sogros
— Emília Barbosa Miranda, filha e genros
— Laurinda Antónia Pires, filho, pais, irmãos

Maria e Cândido
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Joaquim Gonçalves Júnior, esposa e família
— José Carlos Alves da Costa, sogra e Maria

do Nascimento
— António Maltez de Abreu e família
— Manuel Vilas Boas, esposa e bisneto

Sábado, 10 de março — 16h00
— Paroquianos

Domingo, 11 de março — 08h30
— Jorge de Lemos Branco (1.º Aniv.º)
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Intenções das Missas
Sábado, 10 de março – 16h00

Leitores:

Acólitos:
—  Da responsabilidade

do 9.º ano da Catequese
Domingo, 11 de março – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade
dos Jovens crismandos
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Festa do Perdão
Inicialmente marcada para o próximo

sábado, a Festa do Perdão será no dia 24 de
Março, tendo em conta a celebração do Crisma,
no próximo sábado.

No Pátio dos Gentios
Continuamos todos os sábados com as Tertú-

lias Quaresmais no Pátio dos Gentios, este  ano
mais voltado para Catequistas, mas sempre aberto
a todos quantos queiram participar. Como seria
bom que os nossos Catequistas aproveitassem a
oportunidade para o encontro, a partilha e o escla-
recimento sobre a catequese que fazem!...

Limpeza da Igreja
Para facilitarmos a limpeza da Igreja, esta

semana teremos missa apenas na segunda e na
terça-feira. As intenções marcadas para quinta
são antecipadas.

— Maria Helena Jorge Boaventura
— Manuel dos Santos Boaventura
—  Adolescentes do 7.º Ano



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
2.º Domingo da Quaresma

1.ª Leit. – Gen 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18;
Salmo – Sal 115, 10 e 15. 16-17. 18-19;
2.ª Leit. – Rom 8, 31b-34;
Evangelho – Mc 9, 2-10.

Surpreende-nos que neste tempo quares-
mal, de tanta sobriedade, a Igreja nos coloque
diante dos olhos Jesus transfigurado. Não se-
ria mais adequado este texto num dos domin-
gos da Páscoa? Cabe tanta glória, tanto es-
plendor, neste tempo de oração, penitência,
esmola e combate espiritual? Não duvidemos:
a Igreja tem os seus motivos; motivos sábios,
motivos de mãe que educa com carinho.

Primeiro, a glória de Jesus no Tabor, ante-
gozo da sua ressurreição, anima-nos neste
caminho quaresmal. Ao falar-nos da oração,
da penitência, da esmola, ao exortar-nos ao
combate aos vícios e à leitura espiritual, a Igre-
ja, fazendo-nos contemplar o Transfigurado,
revela-nos qual é o objetivo da batalha da
Quaresma: encontrar Jesus Cristo cheio de
glória e, com Ele, sermos glorificados. Olhe-
mos o Tabor, e veremos o que o Senhor pre-
parou para nós! Pensemos no Tabor, e a pe-
nitência terá um novo sentido, as mortifica-
ções deste tempo serão feitas com alegria! A
Transfiguração é uma profecia, uma anteci-
pação da glória da Páscoa; e a Páscoa de
Cristo é a garantia da nossa glorificação. Por-
que Cristo morreu e ressuscitou, nós também,
mortos com Ele, faremos parte daquela mul-
tidão vestida de branco, de que fala o Apoca-
lipse! (Ap 7,9) Então, coragem! As observân-
cias quaresmais não são um peso, mas um
belo caminho, um belo instrumento para nos

conduzir à Páscoa do Senhor!
Mas, a leituras de hoje colocam-nos tam-

bém diante de uma outra realidade, bela e pro-
funda. Comecemos pela primeira leitura, na
qual Deus pede a Abraão tudo quanto ele ti-
nha: "teu filho único, Isaac, a quem tanto
amas". Isaac era tudo para Abraão... E, ago-
ra, já idoso, sem nenhuma possibilidade de ter
mais filhos, agora que o menino já esta cres-
cidinho e Abraão pensava poder descansar,
Deus vem pedi-lo a Abraão. Que prova dura!...
A fé de Abraão, aqui, chega quase que ao
absurdo!... Mas, ele foi em frente e "esten-
deu a mão, empunhando a faca para sa-
crificar o filho".

Deus tinha o direito de pedir isso a Abraão?
Deus tem o direito de nos provar, de tantas
vezes nos pedir coisas que não compreende-
mos bem? Tem o direito de pedir fé e confi-
ança diante dos percalços da vida? Podería-
mos responder dizendo simplesmente que
"sim", porque Ele é Deus; deu-nos tudo e pode
pedir-nos o que desejar. Mas, não é essa a
resposta que a Palavra de Deus nos indica na
liturgia de hoje. Ele pode pedir-nos, certamen-
te, e nós devemos dar, com certeza, porque
Ele mesmo nos deu tudo! Ele, que pede que
Abraão lhe sacrifique o filho único e amado,
é o mesmo Deus que, como diz São Paulo, na
segunda leitura deste domingo, "não poupou
o Seu próprio Filho, mas entregou-O à
morte por todos nós".  Isso revela-nos a di-
mensão do amor de Deus, da Sua paixão pela
humanidade, do Seu compromisso salvífico em
nosso favor! Ele pode pedir-nos tudo, e nós
deveríamos dar-Lhe tudo, porque, ainda que
não compreendamos, Ele deseja só o nosso
bem, a nossa vida, a nossa salvação. Somos
preciosos aos olhos de Deus!

Celebração do Crisma
e bênção da Capela Mortuária

Estava marcado para o próximo sábado,
dia 10, a celebração do Crisma com a bênção
da Capela Mortuária.

Ponderada a situação, uma vez que o nú-
mero de crismandos é elevado e só eles e suas
famílias enchem a Igreja, para que o povo de
Vila Chã pudesse participar na bênção da
Capela achou-se mais conveniente separar as
duas celebrações, embora o senhor Arcebis-
po não possa estar presente.

Assim, no sábado, dia 10, às 16h00, tere-
mos a Celebração do Crisma interparoquial,
com a presença de D. Jorge Ortiga.

A bênção da Capela Mortuária será no
domingo, dia 11, no final da Eucaristia, às
09h30.

Encontro com os Crismandos
Para prepararmos melhor a celebra-

ção do Crisma, reunimos na próxima se-
gunda-feira com os crismandos, às 20h00.
Neste encontro combinaremos toda a ce-
lebração e poderá ser entregue o Bole-
tim de Apresentação ao Bispo. Daí ser
importante que ninguém falte.

Horário do Cartório Paroquial
Devido à celebração do Crisma, esta

semana o Cartório Paroquial de Esposen-
de só funciona no seguinte horário:
Terça e Quinta ...............  19h30 – 20h00


