
Serviço Litúrgico
Domingo, 24 de março
09h00 — Celebração da Bênção dos Ramos

    Exposição do Santíssimo
15h00 — Procissão e Missa SS.mo Sacramento
Segunda, 25 de março — 18h00
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Albino Sampaio da Silva
— Cecília Martins de Lima
— Maria Alice Boaventura Afonso e família
— Gracinda Antónia Pires, mãe, filha e genro
— Laurinda Antónia Pires, filho e pais
— Joaquim Pires da Rocha, esposa, filho e neto
— Manuel da Silva Pires
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Olívia Barbosa, marido e irmãos
— Anselmo Boaventura e família
— Augusto Rafael, avós e tia
— Amélia Ferreira Pires e filho
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Maria Gonçalves Penteado
— Laurinda Gonçalves de Lemos
Terça, 26 de março — 18h00
— António Gonçalves Jorge Júnior 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
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Amélia Maria Meira Pires
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
— António Joaquim Pires, esposa e filha
— Manuel da Silva Marucho, esposa e filhos
— Ludovina Rosa da Silva, marido e familiares
— Maria Alves Sampaio
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Maria Alves Ferreira
— Maria Neves Dias
Sábado, 30 de março — 19h00
— Paroquianos
Domingo, 31 de março — 07h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 30 de março – 19h00

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

dos adolescentes do 7.º Ano
Domingo, 24 de março – 07h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 9.º Ano

— Da responsabilidade
dos adolescentes do 8.º Ano
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Visita Pascal
A Visita Pascal, este

ano, será feita nos mesmos
moldes dos anos anterio-
res, com um sacerdote a
presidir ao Compasso du-
rante todo o dia.

Assim, depois da Missa da Manhã do
Domingo de Páscoa, que será às 07h30,
sai o Compasso, presidido pelo P.e Ma-
nuel da Costa Afonso de Sousa, da Co-
munidade Shalom, natural de S. Romão
do Neiva, Viana do Castelo, que já
connosco esteve nos últimos três anos.

Agradecia que todos se esforçassem
para que a Visita não acabe já de noite, e
que ela seja de facto, VISITA PASCAL
de Cristo Ressuscitado.

O Pároco, que apenas poderá apare-
cer esporadicamente em algumas casas,
deseja a todos uma Santa e Feliz Páscoa.

— Rosa Maria Baltazar Vilas Boas
— Ana Cristina Couto Sá
— Adolescentes do 10.º Ano

Uma atmosfera
de serenidade e de misericórdia
envolve a Pessoa do Salvador....



Outros assuntos
Domingo de Ramos

1.ª Leit. – Is 50, 4-7;
Salmo 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24;
2.ª Leit. – Filip 2, 6-11;
Evangelho – Lc 22, 14 – 23, 56.
A Liturgia da Palavra deste Domingo de

Ramos na Paixão do Senhor, é toda referente
a Cristo triunfante  ao encontro da morte com
a liberdade de Filho. A Liturgia deste domin-
go, portanto, reveste-se de dois aspectos, apa-
rentemente contraditórios: fala-nos de triunfo
e de glória para, logo a seguir nos apresentar
a leitura da Paixão.

Apresenta-nos, portanto, a figura de Je-
sus no seu aspecto de Rei messiânico e ao
mesmo tempo de “Servo do Senhor”. A en-
trada triunfal conduz à Paixão, mas a Paixão
só é plenamente compreendida por aquele que
reconhece o carácter messiânico de Jesus
Cristo. A morte é apenas um aspecto do Mis-
tério total da Páscoa.

Jesus caminha para a morte, voluntaria-
mente, numa liberdade total, em amorosa en-
trega pelos homens. Ao aceitar o entusiasmo
da multidão, que bem depressa se mostrará
desiludida com o Messianismo de Jesus, o
Senhor quer mostrar a liberdade perfeita com
que o "Servo Sofredor" vai realizar a Sua mis-
são redentora.

Na 1.ª Leitura, o profeta Isaías apresen-
ta-nos o "Servo de Deus" que se oferece como
vítima pelos homens seus irmãos. Entregan-
do-Se confiadamente à Vontade do Pai, se-
guro de que Ele O assistirá, não hesita em
cumprir a Sua missão, que o levará à morte.
No aniquilamento da morte começa, porém, a
Sua elevação à glória. Na Sua humilhação,
Deus far-Lhe-á conhecer a exaltação, ainda
que por momentos possa sentir o abandono
de Deus, como proclama também o Salmo

Quinta e Sexta-feira Santa
À semelhança do que aconteceu nos

últimos três anos, não teremos celebra-
ção da Sexta-feira Santa na Igreja. A nos-
sa celebração será em comunhão com a
comunidade de Esposende, na Igreja Ma-
triz de Esposende. O mesmo acontecerá
na Quinta-feira Santa em que a Missa da
Instituição da Eucaristia será em Espo-
sende, para as duas comunidades, às
17h00.

Nestas celebrações participam activa-
mente os adolescentes do 8.º Ano da
Catequese, que devem estar em Espo-
sende, na Quinta-feira às 16h30 e na Sex-
ta-feira às 09h00.

Na Sexta-feira Santa passarão o dia em
Esposende e, à noite, integram inclusi-
vamente a Procissão do Enterro do Se-
nhor, pelas ruas da cidade, numa mani-
festação de fé e de comunhão entre as
duas comunidades.

O almoço e o jantar de Sexta-feira (sim-
ples pois é dia de JEJUM e ABSTINÊN-
CIA) serão servidos no Centro Paroquial
de Esposende e serão oferta das duas
comunidades.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial, durante esta sema-

na, tendo em conta o serviço Pastoral da Se-
mana Santa e Páscoa, só funcionará no Sá-
bado (15h00 – 16h00).

Em caso urgente podem contactar pelo
TLM 962 601 317.

Responsorial:  “Meu Deus, Meu Deus, por-
que Me abandonastes”.

Na 2.ª Leitura, S. Paulo diz aos Filipen-
ses, e hoje também a todos os homens, que
Jesus se fez um de nós, sujeitando-se às con-
tingências da natureza humana, em obediên-
cia ao Pai, para nos poder salvar: “Assumin-
do a condição de servo, tornou-Se seme-
lhante aos homens. Aparecendo como ho-
mem, humilhou-Se ainda mais, obedecen-
do até a morte, e morte de cruz”.

No aniquilamento da morte começa, po-
rém, a Sua elevação à  glória. S. Lucas – o
evangelista da misericórdia – mostra-nos que
é sobretudo a bondade que brilha. Envolto no
clarão da Divindade, Jesus é apresentado
como Aquele que combate contra o poder das
trevas não pela força exterior, mas pela força
da alma e pela bondade. Essa bondade mani-
festa-se para com Pedro, Malco, as mulheres
de Jerusalém e o bom ladrão.

O próprio carácter odioso dos inimigos de
Jesus parece atenuar-se, através de porme-
nores, que  o Evangelista anota. Uma atmos-
fera de serenidade e de misericórdia envolve,
na verdade, a Pessoa do Salvador. Ao antigo
Povo eleito, obstinado em não reconhecer a
divindade de Jesus, sucede-se o novo Povo
de Deus.

O que resgata a Sua morte, o que a trans-
figura – para Ele e para nós – é o imenso
peso de amor com que faz dom da Sua vida,
para nos libertar  da  violência e do ódio, do
fanatismo e do medo, do   orgulho e da auto-
suficiência; para nos tornar – como Ele – dis-
poníveis para Deus e para os outros, capazes
de amar e perdoar, de ter confiança e recons-
truir, de crer no homem ultrapassando as apa-
rências e as deformações.

Graças ao sacrifício de Jesus, todos os
homens podem agora aproximar-se de Deus,
dentro do plano da História da Salvação.




