
Serviço Litúrgico
Domingo, 10 de fevereiro — 08h30
— Paroquianos
Quarta, 13 de fevereiro — 18h00

Quarta-feira de Cinzas – Início da Quaresma
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Cecília Martins de Lima
— Maria Alice Boaventura Afonso e familiares
— Manuel Pires Afonso
— Albino Sampaio Boaventura, marido e filhos
— Olívia Barbosa da Silva, marido e pais
— Ana Sampaio Boaventura, marido e filhos
— Laurinda Antónia Pires, filho e pais
— Manuel da Silva Pires
— Augusto Rafael Couto Costa, avós e tia
— Manuel Sampaio Monteiro e familiares
— Manuel Gomes da Silva
— Amélia Gonçalves Couto, marido e filho
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
Quinta, 14 de fevereiro — 18h00
— Manuel da Silva Pires
— Associados do Coração de Jesus
— Amélia Maria Gonçalves Pires
— Armando da Silva Neves, esposa e genro
— Albino Sampaio de Boaventura
— Albino Sampaio Pires Braga
— Deolinda da Silva, marido, pais e sogros
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Maria Lúcia Barbosa da Silva e marido
— Manuel Pires Afonso
— Albino Sampaio da Silva
— Maria Gonçalves Jorge, marido e pais
— Maria Celeste Pires e Alice Boaventura
— Justina Marques da Silva e família
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Ludovina Rosa da Silva e família
— Maria Alves Sampaio, marido e filhos
— Ana Gonçalves Ferreira e família
Sábado, 16 de fevereiro — 17h30
— Manuel da Silva Pires (1.º Aniv.º)
Domingo, 17 de fevereiro — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 16 de fevereiro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

das crianças do 2.º e 5.º Ano
Domingo, 17 de fevereiro – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade das catequistas
e crianças do 6.º Ano
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Ano da Fé
Logo no início do seu pon-

tificado, Bento XVI aprovou
um Compêndio do Catecismo
da Igreja Católica, para tudo
ficar ainda mais acessível ao
comum dos fiéis, em trechos

condensados da doutrina cristã.
Na verdade, foi com estas palavras que o

aprovou, depois de ter orientado a sua
elaboração: "OCompêndio, que agora
apresento à Igreja universal, é uma síntese fiel
e segura do Catecismo da Igreja Católica. Ele
contém, de maneira concisa, todos os elementos
essenciais e fundamentais da fé da Igreja, de
forma a constituir, como desejara o meu
Predecessor, uma espécie devademecum, que
permita às pessoas, aos crentes e não crentes,
abraçar, numa visão de conjunto, todo o
panorama da fé católica" (Bento XVI, Motu
proprio para a aprovação e publicação do
Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, 28 de
Junho de 2005).

— Rosa Maria Baltazar Vilas Boas
— Ana Cristina Couto Sá
— Adolescentes do 8.º Ano

Cristo continua a chamar:
Faz-te ao largo tu também.

Coragem!... torna-te oceano...



Outros assuntos
5.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Is 6, 1-2a. 3-8;
Salmo – Sl 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8;
2.ª Leit. – 1 Cor 15, 1-11;
Evangelho – Lc 5, 1-11.
A liturgia deste Domingo leva-nos a reflec-

tir sobre a nossa vocação: somos todos cha-
mados por Deus e d’Ele recebemos uma mis-
são para o mundo.

Na primeira leitura, encontramos a des-
crição plástica do chamamento de um profeta
– Isaías. De uma forma simples apresenta-se
o modelo de um homem que é sensível aos
apelos de Deus e que tem a coragem de acei-
tar ser enviado. No seu relato, Isaías faz a
experiência da transcendência e santidade de
Javé. Só Deus é o único absoluto. Essa é a
certeza do profeta e, a partir daí, ele vai criti-
car os sistemas injustos e opressores.

A segunda leitura propõe-nos reflectir so-
bre a ressurreição: trata-se de uma realidade
que deve dar forma à vida do discípulo e levá-
lo a enfrentar sem medo as forças da injustiça
e da morte. Com a sua acção libertadora – que
continua a acção de Jesus e que renova os
homens e o mundo – o discípulo sabe que está
a dar testemunho da ressurreição de Cristo.

No Evangelho, Lucas apresenta um gru-
po de discípulos que partilharam a barca com
Jesus, que acolheram as propostas de Jesus,
que souberam reconhecê-l’O como seu “Se-
nhor”, que aceitaram o convite para ser “pes-
cadores de homens” e que deixaram tudo para
seguir Jesus... Neste quadro, reconhecemos o
caminho que os cristãos são chamados a per-
correr.

Naquele tempo Jesus subiu para o barco
de Simão Pedro e pediu-lhe que se afastasse

Oferta para os Seminários
Recebemos, para a Bolsa de Estudos ao

seminarista por ná apadrinhado, a quantia de
80,00 € (oitenta euros), referente ao mês de
Janeiro. Recorde-se que a Paróquia de Vila
Chã, juntamente com Esposende, está a sub-
sidiar mensalmente esta Bolsa de Estudos com
o valor de 200,00  €/mês.

Confissões Quaresmais
À semelhança do que aconteceu no ano

passado, durante a Quaresma teremos na
Igreja Matriz de Esposende o Serviço de
Confissões com o seguinte horário:
        Dia  09h00 15h00
Segunda-feira ....  P. Gaio ........  Monsenhor
Segunda-feira .... P. Armindo (10h00-11h00)
Terça-feira .........  P. Avelino ......... P. Delfim
Quarta-feira ......  P. José António... P. Lima
Quinta-feira .......  P. Ledo.............. P. Viana
Sexta-feira .........  P. Delfim ......... P. Miguel

Aos sábados temos o serviço de Confis-
sões distribuído pelas diversas paróquias.

Horário do Cartório Paroquial
Tendo em conta o Retiro de Adolescen-

tes, o Cartório Paroquial de Esposende esta
semana funciona  no seguinte horário:
Terça ....................................  Encerrado
Quinta ............................  19h30 – 20h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

um pouco da terra e, do barco, começou a
ensinar a multidão. Depois disse a Simão:

– Faz-te ao largo.
A vida ou a vocação de um homem é como

um rio que se faz ao mar. Ao nascer é débil,
dá uns trambolhões, passa por lugares estrei-
tos e escuros, mas pouco a pouco vai-se acal-
mando e encontra o seu lugar próprio, tornan-
do-se meio de comunicação: por onde passa
faz surgir esperança, partilha o que é mas
nunca se esgota.

Diz-se que, mesmo ao entrar no oceano, o
rio treme de medo. Olha para trás, para toda
a jornada, os cumes, as montanhas, os vales,
o caminho caprichoso pela planície e vê à sua
frente um oceano, tão vasto que entrar nele
nada mais é do que desaparecer para sem-
pre. Mas não há outra maneira. O rio não pode
voltar. Tem de ir em frente. O rio precisa de
arriscar e entrar no oceano. E só quando en-
tra no oceano é que o medo desaparece. Por-
que só então o rio saberá que não se trata de
desaparecer no oceano, mas tornar-se ocea-
no. Será apenas um renascimento.

Assim somos nós. Voltar atrás é impossí-
vel. Temos que ir em frente, arriscar e nave-
gar mais além.

Neste ano da fé, o S. Paulo recorda o en-
sinamento tradicional da Igreja, e confirma-o
enumerando as testemunhas que viram Cris-
to ressuscitado. Encontramos aqui os traços
principais do Credo e, ao mesmo tempo, o mais
antigo testemunho escrito sobre o ensinamento
primitivo da Igreja a respeito das aparições
de Jesus. A certeza da fé cristã baseia-se num
facto: a Ressurreição de Cristo.

A nossa comunidade sente-se chamada
por Cristo? Houve algum avanço? Temos
garra, criatividade e coragem na evangeliza-
ção? Faz-te ao largo tu também. Coragem,
torna-te oceano.


