
Domingo III: jejuar do lucro para
viver em reciprocidade – “deitou por

terra o dinheiro dos cambistas” (Jo 2,15)

Serviço Litúrgico
Domingo, 11 de março — 08h30
— Jorge de Lemos Branco (1.º Aniv.º)
Segunda, 12 de março  — 18h00
— Manuel Pires Afonso
— Gracinda Antónia Barbosa
— Manuel José Pires, esposa, filhos e netos
— Manuel Pires da Silva
— António Pires da Silva
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido, gen-

ro e cunhados
— Augusto Rafael Couto da Costa, avós e tia
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Helena Gonçalves da Costa e Maria Augusta
— Olívia Barbosa da Silva, marido, pais, so-

gros e irmãos
— José Carlos Alves da Costa, sogra e Maria

do Nascimento
Quinta, 15 de março — 18h00
— Manuel da Silva Pires (30.º Dia)
— Maria da Silva Duarte
— António da Silva, pai e avós
— Francisco Brandão Linhares
— Manuel Pires Afonso
— Manuel Pires da Silva
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Joaquim Pires da Rocha, filho e neto
— Laurinda Antónia Pires, filho, pais e Maria

Fernandes
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Albino Gonçalves da Silva Marrucho e so-

gra
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Mário Manuel Braz da Silva
— Rosa Gonçalves Rossas
— Albino Sampaio da Silva
— Manuel Sampaio Monteiro
— Joaquim Boaventura Branco
Sábado, 17 de março — 17h30
— Almas
Domingo, 18 de março — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 17 de março – 17h30

Leitores:

Acólitos:
—  Da responsabilidade

do 3.º e 4.º ano da Catequese
Domingo, 18 de março – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes do 9.º Ano

— Da responsabilidade
do 6.º ano da Catequese
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Sacramento da Confirmação
Aquele que é crismado torna-se soldado de

Cristo, conforme as palavras do papa S. Pio X
(1903-1914), e como tal deve lutar, pelo Reino de
Deus, contra toda a cultura de morte.

O crismado deve viver como alguém que
conquistou a verdadeira liberdade, que só vem
de Cristo. Apesar das dificuldades que venham
a surgir, o crismado nunca se deixa desanimar,
porque sabe que é o próprio Cristo que o
consola.

O crismado deve seguir a orientação da
Santa Igreja, na pessoa do Papa, sucessor de
São Pedro: se Ela é rígida, proibindo alguma
coisa, não é porque seja má, é como se fosse
uma mãe que não dá tudo aos filhos, para que
eles não se corrompam.

O crismado deve ter a dimensão da vida
missionária, ser “sal da terra e luz do mundo”,
anunciando a Boa Nova em casa, no trabalho,
na escola e no namoro.

Por fim, quem recebe o sacramento do
Crisma é capaz de derramar o próprio sangue,
por amor e fidelidade a Jesus Cristo e à Igreja.

— Maria Celeste Sá Miranda
— Maria Laurentina Martins Vieira
—  Adolescentes do 10.º Ano



Outros assuntos
3.º Domingo da Quaresma

1.ª Leit. – Ex 20, 1-17;
Salmo – Sal 18, 8. 9. 10. 11;
2.ª Leit. – 1 Cor 1, 22-25;
Evangelho – Jo 2, 13-25.

Depois da Aliança universal com Noé (1.º
domingo) e da Aliança com Abraão (2.º do-
mingo), a 1.ª leitura deste 3.º domingo da Qua-
resma apresenta-nos a Aliança do Sinai. No
evangelho, encontramos uma narração em que
Jesus anuncia a sua paixão, morte e ressur-
reição. Este anúncio irá ser repetido em vári-
os domingos.

Na 1.ª leitura, Deus explica-nos a razão
que o levou a libertar o seu povo da escravi-
dão do Egipto e porque fez uma aliança com
ele, dando-lhe os mandamentos: "Eu, o Se-
nhor teu Deus, sou um Deus cioso". A lei
é-nos dada por amor. É um auxílio, um convi-
te e um conjunto de princípios para viver re-
tamente com Deus e com os outros.

O salmo responsorial, resposta perfeita à
leitura, é um extrato de uma longa meditação
sobre a lei de Deus: ela é sabedoria, luz para
o caminho, alegria… palavras simples, mas
belas, como a frase de S. Pedro: "Senhor,
Vós tendes palavras de vida eterna".

A 2.ª leitura apresenta-nos a Acão de Deus
na forma que não era esperada pelo povo elei-
to (um Messias glorioso, triunfante) e que foi
aceite pelos gregos (um sábio deslumbrante):
a fraqueza de Jesus e a necessidade da cruz.

No evangelho, Jesus não tolera que o tem-
plo, casa do Pai, se converta em local de co-
mércio. À pergunta sobre com que poder to-
mou aquela firme atitude (derrubar as mesas,

chicote de cordas…), Jesus responde com pa-
lavras (anúncio da sua morte e ressurreição)
que só serão compreendidas depois da sua
ressurreição de entre os mortos.

À luz da ressurreição. Os evangelhos não
são nota de uma agenda nem apontamentos
para uma ata. Eles foram escritos a partir da
experiência da ressurreição para a edificação
da comunidade.

Os 10 mandamentos. Os dez mandamen-
tos expressam a sequência de uma história
de libertação. Se assim não fosse, seriam con-
siderados como uma pesada carga. Deus
apresenta-se como "o Senhor teu Deus, que
te tirei da terra do Egipto, dessa casa de
escravidão". Nesta perspectiva, os dez man-
damentos são ofertas de vida, regras para uma
salutar convivência entre pessoas livres.

O mistério da cruz. "Nós pregamos Cris-
to crucificado". Esta ideia central da fé cristã
contradiz-se com a noção de um Deus omni-
potente e forte. O salvador do mundo dá-se a
conhecer na imagem de um homem torturado
até à morte. Assim, a fé cristã é a confiança
de que na fraqueza de Deus na cruz escon-
de-se uma força que não é deste mundo, mas
que pode estar viva entre nós, na nossa vida.

A liberdade dos filhos de Deus. A expul-
são dos vendilhões do Templo expressa a luta
de Jesus contra tudo que seja obstáculo no
caminho do amor de Deus. Em vez de se re-
lacionarem com Deus no templo, os vende-
dores faziam os seus negócios e faziam ren-
der o seu dinheiro. A religião convertia-se num
negócio e o templo num mercado. O poder do
dinheiro rouba aos homens o seu rosto e a
vida ao seu coração. Como filhos de Deus,
somos livres, vivemos numa liberdade que nos
dá vida.

Preparando Festa da Vida
À semelhança dos anos anteriores, a Fes-

ta da Vida, do 8.º ano da Catequese, será ce-
lebrada parte em conjunto com a Comuniade
de Esposende (durante a Semana Santa), con-
cluindo com a Vigília Pascal, em cada comu-
nidade.

Seria bom que não tivéssemos que abrir
exceções. Se todos os anos é igual (basta
acompanharmos a catequese de cada ano...)
nao é preciso andarmos sempre a perguntar
a mesma coisa. E o que se diz desta festa,
diz-se das outras festas da Catequese: todos
os catequistas e pais das crianças da cate-
quese se devem interessar por todas as fes-
tas, que não só pelas suas... As festas são
sempre de toda a comunidade.

Oferta para o Seminário
No mês de fevereiro recebemos mais

105,00 € para ajudar a Bolsa de Estudos
do seminaristas por nós apadrinhado.

A nossa gratidão a todos quantos co-
laboraram.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

tinua a funcionar  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.




