
Serviço Litúrgico
Domingo, 8 de março — 08h45
— Paroquianos
Segunda, 9 de março — 19h00
— S. Brás
— Albino de Jesus Pires e esposa
— Albino Sampaio da Silva e família
— António Neiva, filho, Celina e cunhados
— Augusto Rafael, avós e tia
— Carlos Manuel Cruz Silva, sogros e família
— Emília Gonçalves ferreira
— José Carlos Alves da Costa
— Juca Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Pires Afonso e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Maria Neves Dias
— Padre Manuel Ferreira da Torre
— Alfredo Marques da Silva
— Albino Boaventura da Silva
Quarta, 11 de março — 19h00
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Álvaro Ferreira Coutinho, pais e sogros
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Carlos Manuel Cruz da Silva
— David Francisco Ramos, esposa e família
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Jorge de Lemos Branco e pais
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel Pires Afonso e família
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Barbosa e família
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— Albino Ferreira da Silva
— Juca Joaquim Araújo Vieira
— Manuel Albino Almeida Linhares
Sábado, 14 de março — 17h30
— Irmãos da Confraria das Almas
Domingo, 15 de março — 08h45
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 14 de março – 17h30

Leitores:

Acólitos:
 — Da responsabilidade

do 3.º e 4.º Ano da Catequese
Domingo, 15 de março – 08h45

Leitores:

    — Adolescentes do 8.º Ano
Acólitos:

    — Adolescentes do 7.º Ano

— Da responsabilidade
do 5.º Ano da Catequese
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— Manuela Coutinho
— Rosa Maria Baltazar Vilas Boas

Os sacrifícios (Quaresmais)
agradáveis a Deus

são as Obras de Misericórdia!
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8 a 15 de março de 2015

Peditório para a Caritas
Neste fim de semana os ofertórios das mis-

sas celebradas na Arquidiocese serão em fa-
vor da Caritas Diocesana.

 A Cáritas Arquidiocesana de Braga reali-
zou, no ano anterior, 2691 atendimentos so-
ciais, tendo socorrido quase oito mil pessoas.

O valor do conjunto de apoios prestados –
entre rendas, medicamentos, água, luz, gás, gé-
neros alimentares, entre outros – perfez um va-
lor total de 124.023,99 €.

Através de serviços como o Atendimento
Social, o Refeitório Social, o Roupeiro Soci-
al, o Banco de Equipamento Médico Hospi-
talar, o Banco Alimentar, o Balneário Social,
a Residência Partilhada, o Espaço Igual–Cen-
tro de Informação e Acompanhamento de Ví-
timas de Violência Doméstica, Projectos de
Formação para grupos desfavorecidos, Cam-
panhas Humanitárias e da Dinamização da
Pastoral Social e através do Projecto “Dar e
Receber”, a instituição tem conseguido aju-
dar centenas de famílias e pessoas.



Outros assuntos
3.º Domingo da Quaresma

1.ª Leit. – Ex 20, 1-17;
Salmo – Sal 18, 8. 9. 10. 11;
2.ª Leit. – 1 Cor 1, 22-25;
Evangelho – Jo 2, 13-25.

A liturgia do 3.º Domingo da Quaresma
dá-nos conta da eterna preocupação de Deus
em conduzir os homens ao encontro da vida
nova.

Na primeira leitura, Deus oferece-nos
um conjunto de indicações (“mandamentos”)
que devem ba-lizar a nossa caminhada pela
vida. São indicações que dizem respeito às
duas dimensões fundamen-tais da nossa exis-
tência: a nossa relação com Deus e a nossa
relação com os irmãos.

Na segunda leitura, o apóstolo Paulo su-
gere-nos uma conversão à lógica de Deus…
É preciso que descubramos que a salvação,
a vida plena, a felicidade sem fim não está
numa lógica de poder, de autoridade, de ri-
queza, de importância, mas está na lógica da
cruz - isto é, no amor total, no dom da vida
até às últimas consequências, no serviço sim-
ples e humilde aos irmãos.

No Evangelho, Jesus apresenta-se como
o “Novo Templo” onde Deus se revela aos
homens lhes oferece o seu amor. Convida-
nos a olhar para Jesus e a descobrir nas suas
indicações, no seu anúncio, no seu "Evange-
lho" essa proposta de vida nova que Deus nos
quer apresentar.

No Evangelho de João, Jesus denuncia o
sistema do templo como negação do projeto
de Deus. Com a expressão “a Páscoa dos
judeus”, João insinua que esta não é a festa
de Jesus. Muitos peregrinos vinham de longe
e faziam economias, durante anos, para con-

Festa do Perdão
As confissões das crianças para a Fes-

ta do Perdão serão na próxima segunda-
feira, dia 9, às 19h30.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial vai

funcionar apenas no seguinte horário:
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Confissões Quaresmais
Calendário/Horários

10/03 ...  Mar .....................  17h30 – 20h00
13/03 ...  Marinhas .............  15h00 – 18h00
14/03 ...  Marinhas .............  09h30 – 12h00
17/03 ...  Apúlia ..................  10h00 – 12h00
18/03 ...  Apúlia ..................  15h00 – 17h00
19/03 ...  Apúlia ..................  20h00 – 21h00
20/03 ...  Rio Tinto .............  18h30 – 20h00
21/03 ...  Belinho .................  09h30 – 11h30
21/03 ...  Forjães .................  09h30 – 11h30
24/03 ...  Fonte Boa ............  17h00 – 20h00
27/03 ...  Antas ...................  20h00 – 21h00
28/03 ...  Antas ....................  09h00 – 11h30
28/03 ... Gandra ..................  10h00 – 11h30
28/03 ... Vila Chã ..............  20h00 – 21h30
30/03 ...  Marinhas (Góios) .  18h30 – 20h30
31/03 ...  Esposende ...........  20h00 – 21h00
03/04 ...  Esposende ...........  10h00 – 12h00
04/04 ...  Esposende ...........  10h00 – 12h00
De segunda a sexta-feira há Confissões
na Igreja Matriz de Esposende, das
09h00 às 10h00 e das 15h00 às 16h00.

seguir uma vez na vida, realizar a peregrina-
ção santa.

Durante os dias da festa, comem à vonta-
de, tomam bons vinhos, compram presentes
e frequentam o tem-plo para rezar, pedir con-
selhos e oferecer sacrifícios ao Senhor. Os
comerciantes sabem que a festa da Páscoa é
uma ocasião privilegiada para fazer bons ne-
gócios. Em poucos dias lucravam mais do que
ao longo do ano.

Jesus denuncia a ambição que reina no
templo. O evangelho relata a presença e a
indignação de Jesus diante desse comércio.
Jesus vê tudo o que acontece, faz um chicote
e expulsa os vendilhões.

A reação de Jesus é surpreendente. Por-
que reage assim? Com duas frases, ele mes-
mo explica tudo: “Não façais da casa de meu
Pai uma casa de negócios” e, “Destruí este
templo e em 3 dias eu o reconstruirei”. Com
isto, Jesus mostra a inauguração de um novo
templo e o início de um novo culto.

O templo de Deus é o próprio Jesus. Pela
encarnação de seu Filho, Deus revela-se pre-
sente em Jesus e em todos, homens e mulhe-
res, suas criaturas. Os templos de pedra pas-
sam a ser espaços de encontro dos filhos de
Deus que se unem em comunidades vivas,
para dar testemunho do amor e da
fraternidade, numa sociedade em qual é cul-
tivado o ideal do sucesso individual e da as-
censão ao poder.

Na comunidade solidária para com os po-
bres, dá-se o encontro com Jesus e Deus Pai,
no amor. Os sacrifícios agradáveis são as
obras de caridade (Obras de Misericórdia),
o serviço prestado ao irmão, especialmente
ao doente, ao pobre, ao faminto. A solidarie-
dade, a partilha do pão e o acolhimento fra-
terno são ofertas que se elevam aos céus e
nos transformam em templos de Deus.




