
Serviço Litúrgico
Domingo, 10 de março — 08h30
— Paroquianos
Terça, 12 de março — 18h00
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— José de Lemos Branco e pais
— Albino Sampaio da Silva
— Cecília Martins de Lima
— Manuel Pires Afonso
— Maria Alice Afonso, pais e família
— Gracinda Antónia Pires, mãe, filha e genro
— Quintino Fernandes e filho
— Manuel da Silva Pires
— Rui Paulo Barbosa Vieira, avó e bisavós
— Joaquim Gonçalves Júnior e Balbina
— Maria dos Prazeres Gomes Rodrigo
— Manuel Vilas Boas, esposa e bisneto
— José Carlos A.Costa e Maria Nascimento
— Olívia Barbosa, marido e pais
— Augusto Rafael, avós e tia
— Joaquim Barbosa
Sexta, 15 de março — 18h00
— Associados do Coração de Jesus
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria Gonçalves da Silva e família
— António Gonçalves Jorge Junior e família
— Albino Sampaio da Silva
— Manuel Pires Afonso
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Emília Barbosa Miranda e família
— Deolinda da Silva, marido, pais e sogros
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros
— Manuel Neto Gomes, esposa e pai
— Amélia Maria Meira Pires
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Maria Celeste Pires e Alice Boaventura
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
Sábado, 16 de março — 17h30
— José de Jesus Monteiro (30.º Dia)
Domingo, 17 de março — 08h30
— Laurinda Gonçalves de Lemos (30.º Dia)
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Intenções das Missas
Sábado, 16 de março – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

das crianças do 3.º e 4.º Ano
Domingo, 17 de março – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade das catequistas
e crianças do 5.º Ano
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Ano da Fé
O movimento de conver-

são e de penitência foi mara-
vilhosamente descrito por Je-
sus na parábola do Filho Pró-
digo, cujo ponto central é “o
pai misericordioso” (Lc.15,11-
24): o deslumbramento duma

liberdade ilusória e o abandono da casa pa-
terna; a humilhação profunda de se ver obri-
gado a guardar porcos e, pior ainda, se dese-
jar alimentar das bolotas que os porcos comi-
am; a reflexão sobre os bens perdidos; o arre-
pendimento e a decisão de se confessar culpa-
do diante do pai; o caminho do regresso; o
acolhimento generoso por parte do pai; a ale-
gria do pai: são outros tantos aspectos, pró-
prios do processo de conversão. O fato novo, o
anel e o banquete festivo são símbolos de vida
nova, pura, digna, cheia de alegria, que é a
vida do homem que volta para Deus e para o
seio da família que é a Igreja. (CCE, 1439).

— Daniela Novo
— Maria dos Anjos Ribeiro
— Adolescentes do 8.º Ano

Deus quer reconciliar consigo
todos os homens que desejam

reconciliar-se com Ele.



Outros assuntos
4.º Domingo da Quaresma

1.ª Leit. – Jos 5, 9a. 10-12;
Salmo – Sl 33, 2-3. 4-5. 6-7;
2.ª Leit. – 2 Cor 5, 17-21;
Evangelho – Lc 15, 1-3. 11-32.
A Liturgia da Palavra deste 4.º Domingo

da Quaresma coloca-nos na presença de um
pai que espera ansiosa e firmemente a volta
de seu filho, perante a necessidade de uma
reconciliação. É a Parábola do Filho Pródigo
como paradigma da história de cada um de
nós, como filho, como pai ou como irmão no
dia-a-dia  das nossas vidas. Cada um de nós
tem a sua história que se pode rever e até
reciclar na contemplação da Parábola do Fi-
lho Pródigo.

A 1.ª Leitura, do Livro de Josué, diz-nos
que, ao entrar na sua nova terra, após a liber-
tação do Egipto e os 40 anos de duro peregri-
nar pelo Deserto, o primeiro ato do Povo de
Deus foi celebrar a Páscoa. Com esse rito, o
Povo de Deus recordou a primeira Páscoa no
Egipto (Êx. 12); manifestou ao Senhor o seu
reconhecimento por todas as maravilhas ope-
radas em seu favor; fez uma promessa de fi-
delidade, ao iniciar-se uma fase muito impor-
tante da História da Salvação.

A Páscoa que nós vamos celebrar, e para
a qual nos estamos a preparar, é o memorial
duma libertação maior do que a dos Hebreus.
Devemos prepará-la pelo sacramento da Pe-
nitência Pascal, o Sacramento da nossa Re-
conciliação com Deus, em ordem à nossa
Comunhão Pascal, em que havemos de sabo-
rear e sentir o amor do Senhor, como procla-
ma o Salmo Responsorial: “Provai e vede
como o Senhor é bom!”

Na 2.ª Leitura, S. Paulo diz aos Coríntios,
e hoje também a todos os homens, que a obra
da nossa reconciliação, que partiu da iniciati-

Festa do Perdão
No próximo sábado teremos a cele-

bração da Festa do Perdão com as crian-
ças do 3.º Ano ou outras que se estão a
preparar para celebrarem este ano a Pri-
meira Comunhão.

As confissões das crianças serão na
terça-feira, dia 12, às 17h30 (antes da
Missa).

Lausperene Quaresmal
À semelhança dos ultimos três anos, no

próximo Domingo – o 5.º da Quaresma – da-
mos início ao nosso Lausperene Quaresmal,
que se prolongará por toda a semana.

O horário será semelhante ao dos anos an-
teriores. Assim, no próximo Domingo, dia 17
de março, às 08h30, teremos a Missa do
Santíssimo, seguindo-se a Exposição do
Santíssimo até às 12h00, dando assim início
ao Lausperene.

Catequese Quaresmal
Conforme já temos vindo a anunciar, na

próxima sexta-feira, dia 15 de março, às
21h00, teremos na Igreja Matriz. de  Espo-
sende a Catequese Quaresmal feita pelo
Senhor Arcebispo.

Para além das pessoas comprometidas na
paróquia (Catequistas, movimentos, Confra-
rias, etc...) todos somos convidados. Saiba-
mos mostrar o nosso bairrismo e testemunhar
a nossa fé com a nossa presença.

va de Deus, realizou-se em Cristo, o Qual,
identificando-Se com o pecado, assumindo
todas as suas consequências, destruiu esse
mesmo pecado, tornando-nos “novas cria-
turas”.

No Evangelho S. Lucas apresenta-nos a
deliciosa Parábola do Filho Pródigo, que é
como que a ilustração luminosa  daquela defi-
nição de Deus que S. João nos deixou: “Deus
é Amor”.

A Parábola do Filho Pródigo é a história
de cada homem, pois nela todos estão retra-
tados, ou no filho mais novo que se arrepende
e volta, ou no seu irmão, ou sobretudo no seu
pai que perdoa e aceita a reconciliação.

Não basta ter permanecido sempre na casa
do pai para participar no banquete, é preciso
saber perdoar. Não basta não ter feito nada
de reprovável, é necessário também saber
esperar e desejar a vinda daquele que se afas-
tou da casa paterna. Não basta ter observado
as leis da Igreja e do Estado, trabalhando sem-
pre  por um mundo mais justo.

Pelo contrário, algumas vezes expulsa-se
de casa, sem apelo, a filha que se comportou
mal, guarda-se rancor  contra o filho que se
casou contra a vontade dos pais, alimenta-se
uma aversão pelo  marido que gasta mais do
que o que ganha, etc… Consideramo-nos jus-
tos, queremos sê-lo, mas talvez invejemos os
que erram e pretendem uma reconciliação.

A Igreja não é a comunidade dos que não
erram, dos que não caem, mas dos pecadores
que querem voltar ao Pai, sem pretensões; a
comunidade dos que compreendem o outro e,
se ele cai, o ajudam a retomar, juntos, o bom
caminho.

Portanto, esta parábola do filho pródigo é
mais bem definida como a parábola do Pai
misericordioso, que espera sempre com ansi-
edade o regresso do filho que se perdeu.

Deus quer reconciliar consigo os homens
que desejam reconciliar-se com Ele.




