
Serviço Litúrgico
Domingo, 15 de fevereiro — 08h45
— Paroquianos
Segunda, 16 de fevereiro — 19h00
— Albino Sampaio da Silva e família
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Anselmo Boaventura, esposa, filha e cunhado
— António Jorge Miranda Pires e avós
— António Neiva, filho, Celina e Cunhados
— Associados do Coração de Jesus
— Augusto Rafael Costa
— Carlos Alberto Gonçalves Branco, avós
— Carlos Manuel Cruz Silva, sogros e família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel da Silva Pires e filhos
— Manuel Pires Afonso, filhos e família
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria Alive Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Celeste Pires e família
— Maria Ferreira Dias, irmã e cunhado
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Laurinda Gonçalves Lemos, marido e filho
— Albino Sampaio Boaventura
Quarta, 18 de fevereiro — 19h00
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albano Ferreira Coutinho, pais e sogros
— Albino da Silva Boaventura e pais
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Dias Boaventura, marido e bisneto
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Manuel Pires Afonso, filhos e família
— Maria Gonçalves Jorge, marido e família
— Maria José Fernandes e família
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— Rosa Lopes, neto, pais, tios e avós

Sábado, 21 de fevereiro — 17h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Domingo, 22 de fevereiro — 08h45
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 21 de fevereiro – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 3.º e 4.º Ano da Catequese
Domingo, 22 de fevereiro – 08h45

Leitores:

    — Adolescentes do 7.º Ano
Acólitos:

    — Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade
do 5.º Ano da Catequese
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— Maria Torres de Lemos
— Maria Helena Jorge Boaventura

A verdaeira felicidade
só é possível

onde há acolhimento, aceitação....
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15 a 22 de fevereiro de 2015

Encontro anual dos MEC’s
Realiza-se no próximo sábado – o primeiro

da Quaresma – o Encontro anual dos Minis-
tros Extraordinários da Comunhão, no Centro
Paroquial de Esposende, das 09h30 às 12h30.

Serviço de Confissões
ao longo da Quaresma

A Igreja Matriz de Esposende oferece
ao longo da Quaresma um Serviço de Con-
fissões diárias com o seguinte horário:
Dia .............  09h00 ......................  15h00
Segunda ... P. Armindo ...............  P. Delfim
Terça ....  P. José António ...........  P. Avelino
Quarta ........  P. Brito ....................  P. Ledo
Quinta ........  P. Lima .................  P. Delfim
Sexta ..........  P. Gaio....................  P. Viana

Aos Sábados os sacerdotes encontram-
se a confessar nas diversas Paróquias. Em
Vila Chã será no dia 28 de março, às 20h00.



Outros assuntos
6.º Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit. – Lev 13,1-2.44-46;
Salmo – Sal 31 (32), 1-2.5.7.11 (R. 7);
2.ª Leit. – 1 Cor 10,31-11,1;
Evangelho – Mc 1,40-45.

A liturgia do 6.º Domingo do Tempo Co-
mum apresenta-nos um Deus cheio de amor,
de bondade e de ternura, que convida todos
os homens e todas as mulheres a integrar a
comunidade dos filhos amados de Deus. Ele
não exclui ninguém nem aceita que, em seu
nome, se inventem sistemas de discrimina-
ção ou de marginalização dos irmãos.

A primeira leitura apresenta-nos a le-
gislação que definia a forma de tratar com os
leprosos. Impressiona como, a partir de uma
imagem deturpada de Deus, os homens são
capazes de inventar mecanismos de discri-
minação e de rejeição em nome de Deus.

A segunda leitura convida os cristãos a
terem como prioridade a glória de Deus e o
serviço dos irmãos. O exemplo supremo deve
ser o de Cristo, que viveu na obediência in-
condicional aos projectos do Pai e fez da sua
vida um dom de amor, ao serviço da liberta-
ção dos homens.

O Evangelho diz-nos que, em Jesus, Deus
desce ao encontro dos seus filhos vítimas da
rejeição e da exclusão, compadece-Se da sua
miséria, estende-lhes a mão com amor, liber-
ta-os dos seus sofrimentos, convida-os a in-
tegrar a comunidade do “Reino”.

Quantas aproximações já teria tentado
aquele leproso? Quantos encontros já teriam
sido marcados, evitados ou negados? Quem
estaria disponível para atender o impuro?
Quem se arriscaria a acolher o excluído?

Quarta-feira de Cinzas
A quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da

Quaresma no calendário cristão ocidental. As
cinzas que os católicos recebem neste dia são
um símbolo para a reflexão sobre o dever da
conversão, da mudança de vida, recordando a
passageira, transitória e efémera fragilidade da
vida humana, sujeita à morte.

Tradicionalmente, nas missas celebradas
neste dia são benzidas as cinzas pelo sacerdote
que preside à celebração, e imposta sobre to-
dos. Quando não é possível a celebração das
Cinzas neste dia, pode (e deve) fazer-se na pri-
meira celebração Comunitária para que todos
os cristãos possam sentir melhor o início da
Quaresma como tempo de conversão e tempo
de jejum e abstinência.

O que exigem a Abstinência e o Jejum?
A abstinência proíbe o uso de carnes, mas

não de ovos, laticínios e qualquer condimento
a base de gordura de animais. São dias de abs-
tinência todas as sextas-feiras.

O jejum exige fazer uma só refeição durante
o dia, mas não proíbe tomar um pouco de ali-
mento pela manhã e de noite, atendo-se, no que
respeita à qualidade e quantidade, aos costu-
mes locais passados. São dias de jejum e absti-
nência a Quarta-feira de Cinzas e a Sexta-feira
Santa.

Quem está chamado à abstinência e ao
jejum?

À Abstinência de carne: os maiores de 14
anos. Ao Jejum: os maiores de 14 anos até os
59 anos.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial, esta semana, só

vai funcionar no seguinte horário:
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Talvez ele pressentisse que só Jesus abateria
essa distância e por isso foi ter com Ele e
prostrou-se. O excluído procura o mestre da
inclusão e do encontro. Encontra quem pri-
meiro o procurou, porque o Seu coração é
um tesouro aberto que se dá sem excluir nin-
guém.

Será que aquele leproso sabia o querer de
Jesus? Contudo parece que não temia que
Ele se horrorizasse diante do seu estado! Te-
ria Ele tempo para aquele “afastado”? E, de
facto, Jesus não se horroriza com o estado
do leproso, assim como não nos exclui nem
nos rejeita, apesar das nossas culpas e “esta-
do de alma”… compadece-se. Jesus não vira
as costas ao leproso nem aos nossos proble-
mas ou ansiedades, estende a mão. Não se
afasta do leproso nem desvaloriza as nossas
lutas e receios, toca(-nos). Sim, Jesus com-
padece-se, estende a mão, toca as feridas,
vai ao encontro, desce até junto do nosso chão
onde estamos, muitas vezes prostrados e can-
sados, desiludidos e cépticos em relação à
vida e aos outros.

O encontro surtiu efeito, porque Deus
quer a salvação de cada um dos Seus filhos.
Como calar agora este milagre? O anúncio
do encontro é já um segredo partilhado, o le-
proso descobriu o tesouro que ansiava e não
consegue detê-lo em si. De excluído passa a
proclamador, de impuro passa a testemunho
de vida. A nossa conversão é o melhor teste-
munho de que Deus nos ama, salva e liberta.

A felicidade só é possível onde há acolhi-
mento, aceitação. Onde não há encontro fal-
ta a vida e a criatividade atrofia-se. Somos
convidados a ser “artífices de comunhão”,
“instrumentos da maravilha do encontro”,
“profetas da inclusão”.




