
Serviço Litúrgico
Domingo, 03 de março — 08h30
— Paroquianos
Terça, 05 de março — 18h00
— Senhora da Cabeça
— Joaquim Gonçalves Roças Jorge
— Manuel Barbosa Dias
— Ana Gonçalves Ferreira
— Albino Sampaio da Silva
— Cecília Martins de Lima
— Manuel Pires Afonso
— Maria Alice Boaventura Afonso e família
— Gracinda Antónia Barbosa e família
— Manuel da Silva Pires
— Emília Gonçalves Ferreira
— António Maltez de Abreu e família
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— José Carlos Alves da Costa
— Américo Bento Queiroz
— Almerinda Sá Ramos e família
— Augusto Rafael Couto da Costa
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria do Carmo Moreira Dias
Sexta, 08 de março — 18h00
— António Gonçalves Jorge Junior e família
— Manuel Pires Afonso
— Albino Sampaio Pires Braga
— Emília Barbosa Miranda e família
— Albino Sampaio da Silva
— Deolifa da Silva, marido, pais e sogros
— Albino José Pires, esposa, filhos e netos
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Manuel José Pires, esposa, filhos e netos
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
— Amélia Maria Meira Pires
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Maria Emilia Laranjeira Ribeiro e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filho
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Amélia Ferreira Pires e filho
Sábado, 09 de março — 17h30
— Almas
Domingo, 10 de março — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 09 de março – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

das crianças do 2.º e 5.º Ano
Domingo, 10 de março – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 8.º Ano

— Da responsabilidade das catequistas
e crianças do 6.º Ano
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Ano da Fé
Para que o Filho eterno de

Deus fosse também Emanuel
= Deus connosco, foi preciso
que Deus criasse uma “nova
terra” onde nascesse o “ho-
mem novo”. Essa “terra” foi

Maria imaculada e o seu Filho virginal é Je-
sus Cristo, Deus incarnado. De Maria O rece-
bemos, com Maria O acompanhamos: “Em
Maria, o Espírito Santo realiza as expectati-
vas e a preparação do Antigo Testamento para
a vinda de Cristo. De forma única enche-a de
graça e torna fecunda a sua virgindade para
dar à luz o Filho de Deus encarnado. Faz dela
a Mãe do 'Cristo total”, isto é, de Jesus Cabe-
ça e da Igreja que é o seu corpo. Maria está
com os Doze no dia de Pentecostes, quando o
Espírito inaugura os ‘últimos tempos’ com a
manifestação da Igreja” (Compêndio do Cate-
cismo da Igreja Católica, 142).

— Maria Helena Jorge Boaventura
— Manuel dos Santos Boaventura
— Adolescentes do 9.º Ano

A conversão é uma passagem
da fé aceite passivamente

a uma fé ativamente conquistada...



Outros assuntos
3.º Domingo da Quaresma

1.ª Leit. – Ex 3,1-8a.13-15;
Salmo – Sal 102 (103), 1-2. 3-4. 6-7. 8 e 11;
2.ª Leit. – 1 Cor 10, 1-6. 10-12
Evangelho – Lc 13, 1-9.
A Liturgia da Palavra deste 3.º Domingo

da Quaresma ensina-nos que Deus não nos
salva sem nós, ou seja, que devemos cons-
tantemente fazer uma conversão de vida, ou
uma atualização da nossa fé, que precisa de
obras para alcançar a salvação.

A conversão é um ato livre do homem, e
a atualização da sua Fé é uma constante da
sua vida. A conversão consiste num exame
profundo de si mesmo e implica muitas vezes
o retomar de um novo caminho. Há situações
em que por vezes não é fácil agir e outras em
que é muito difícil e doloroso reagir. Todavia
Deus não nos salva sem nós.

Na 1.ª Leitura, do Livro do Êxodo, Deus
manifesta-Se a Moisés em toda a Sua gran-
deza e transcendência, mas, ao mesmo tem-
po, mostra-Se também muito próximo do ho-
mem para lhe fazer sentir que o ama e lhe
dizer que ele deve colaborar.

Tão próximo que está atento aos seus pro-
blemas e é sensível às suas dificuldades. É
por isso que Ele intervém na história dos ho-
mens e toma a iniciativa de os salvar.

Chamando Moisés, enviando-o para o meio
dos seus, a fim de os libertar duma situação
desesperada, Deus mostra bem que Ele é
«Aquele que é», que não dorme, nem es-
quece as Suas promessas, mas está sempre
no meio do Seu Povo. Ele é um Deus de amor
e de compaixão, como proclama também o
Salmo Responsorial : “O Senhor é clemen-
te, e cheio de compaixão”.

Na 2.ª Leitura, S. Paulo diz aos Coríntios,
e hoje também a todos os homens, que a obra

Catequese Quaresmal
Foi alterada, pelo Senhor Arcebispo, a data

da Catequese Quaresmal feita por ele em
Esposende. Assim, já não será no dia 10 de
Março, como consta no nosso programa da
Semana Santa, mas no dia 15 de março, às
21h00, na Igreja Matriz.

Para além das pessoas comprometidas na
paróquia (Catequistas, movimentos, Confra-
rias, etc...) todos somos convidados. Reser-
vemos este dia para nos catequisarmos...

Confissões Quaresmais
À semelhança do que aconteceu no ano

passado, durante a Quaresma temos na
Igreja Matriz de Esposende o Serviço diá-
rio 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. Brito
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
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

realizada por Deus para cumprir os Seus de-
sígnios, manifestados a Moisés, no Sinai, foi
admirável. Contudo, apesar de tantas mara-
vilhas e de tantos benefícios, muitos daqueles
que foram libertados da escravidão do Egip-
to, não souberam corresponder ou colaborar,
e morreram, isto é, foram excluídos da salva-
ção. “Mas a maior parte deles não agra-
dou a Deus, uma vez que ficaram mortos
no deserto”. Esta experiência do Êxodo é,
segundo S. Paulo, um aviso para o novo Povo
de Deus: a salvação oferecida por Deus, no
Batismo, não actua automaticamente, isto é,
precisa da nossa colaboração porque Deus
não nos salva sem nós. Por isso dizemos que
os Sacramentos, sinais de salvação que nos
ligam a Cristo Ressuscitado, não são sinais
mágicos, que salvem sem a nossa colabora-
ção.

No Evangelho, Jesus, contrariando uma
opinião corrente entre os seus contemporâ-
neos (Jo.9,3), afirma que, na vida presente,
não existe relação direta entre o pecado e a
desgraça. As calamidades e desgraças, sen-
do sinais e consequências do nosso pecado,
não podem ser interpretadas como uma puni-
ção. Não deixam, porém, de constituir um
apelo da parte de Deus à mudança de vida,
à conversão permanente: «Julgais que...?
Pois Eu digo-vos que não». Trata-se de um
apelo que todos temos de acolher, pois não
somos melhores do que os que sofrem. Uma
desgraça não é sinal de castigo divino para os
que são atingidos, mas apelo à conversão para
os sobreviventes.

Somos todos pecadores. A conversão é um
exame profundo de si mesmo e da direção
que tem tomado a própria vida. Daí que impli-
ca numa “mudança de direção”. É uma pas-
sagem da fé aceite passivamente, fé her-
dada, a uma fé ativamente conquistada,
como resposta ao dom de Deus e à inter-
venção do Espírito na nossa vida.




