
Caminhamos na luz,
guiados pela Palavra de Deus,
ou permanecemos nas trevas?

Serviço Litúrgico
Domingo, 03 de Abril — 08h30
— Almas

Segunda, 04 de Abril — 20h00
— Jorge Lemos Branco
— Manuel Pires Afonso
— Balbina Ferreira Dias
— Joaquim da Silva Vale
— Maria de Lemos Neiva
— Elbino Barbosa Miranda, filho e familiares
— Olívia Barbosa Silva, marido, pais, sogros e

irmãos
— José Carlos Alves da Costa, sogra e Maria

do Nascimento
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido e genro
— Maria Lúcia Barbosa da Silva e marido
— Fernando Ferreira dos Santos, pai e avós
— Paulo César Monteiro de Sá
— Maria Adília de Lemos e marido
Quinta, 07 de Abril — 20h00
— Jorge Lemos Branco
— Manuel Pires Afonso
— Balbina Ferreira Dias
— Joaquim da Silva Vale
— Augusto Rafael Couto da Costa
— António da Silva, pai e avós
— Fernando Tomás Monteiro, esposa e filha
— Laurinda Silva Pires, pais e irmão
— António Maltez de Abreu e sogros
— Maria Augusta Miranda Gonçalves de Sá e

sogra
— Maria Alice Barbosa Bráz e pais
— António Pires da Silva
— Maria das Dores Martins Freixo Cruz e pais

Sábado, 09 de Abril — 17h30
— Crianças da Festa do Perdão
Domingo, 10 de Abril — 08h30

Missa da Reconciliação
— Jorge Lemos Branco (30.º Dia)
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03 a 10 de Abril de 2011
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Intenções das Missas
Sábado, 09 de Abril – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 6.º Ano da Catequese
Domingo, 10 de Abril – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes

do 8.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
do 3.º Ano da Catequese
de Esposende e Vila Chã

—  Adolescentes do 9.º Ano
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— Manuela Coutinho
— Rosa Maria Baltazar Vilas Boas

Missa da Reconciliação
 e início do Lausperene

Depois de muito pensar e tentar encontrar
um horário para a nossa Eucaristia da Re-
conciliação, e tendo em conta a Festa do
Perdão a celebrar no próximo sábado com as
crianças de Esposende e Vila Chã, e porque
no Domingo damos início ao nosso Lauspere-
ne Quaresmal, que se prolongará por toda a
semana, à semelhança do ano passado, optei
por fazermos a nossa celebração no início do
Lausperene.

Assim, no próximo Domingo, dia 10 de
Abril, às 08h30, teremos a Missa da Re-
conciliação, seguindo-se a Exposição do
Santíssimo até às 12h00, dando assim início
ao Lausperene.Po
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Outros assuntos
IV Domingo da Quaresma

1.ª Leit. – 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a;
Salmo – Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6;
2.ª Leit. – Ef 5, 8-14;
Evangelho – Jo 9, 1-41.

"Alegra-te, Jerusalém; rejubilai, todos
os seus amigos. Exultai de alegria, todos
vós que participastes no seu luto". Este
texto da antífona de entrada deste domingo.
Convida-nos à alegria. No nosso itinerário
quaresmal, a liturgia convida-nos a fazer uma
pausa, para nos enchermos da alegria que
provém da Páscoa, a meta para a qual nos
dirigimos, para que revigoremos as nossas
forças nesta caminhada de conversão.

Sendo um domingo de "pausa", será uma
boa oportunidade de fazer uma revisão do iti-
nerário já percorrido. Como vai a minha con-
versão? O que é que há, ainda, a corrigir e a
melhorar? Ainda estamos a tempo. Uma boa
preparação ajudar-nos-á a viver a Páscoa com
mais profundidade.

No evangelho deste domingo, encontra-
mos a 2.ª catequese baptismal. S. João rela-
ta-nos a cura do cego de nascença. Jesus en-
contra-se com um cego. E para mostrar aos
seus discípulos as obras que Deus faz atra-
vés Dele, unge os olhos do cego com barro
que faz com saliva e, depois, manda-o lavar-
se à piscina de Siloé. O cego recupera a vista
e procura, novamente, o Senhor. Então, Je-
sus abre-lhe os olhos do seu interior à luz da
fé. O gesto físico de dar a vista ao cego é
utilizado por Jesus para lhe dar uma luz muito
mais importante: a luz da fé. No evangelho,
Jesus compara uma vida sem fé a uma vida
sem vista. Assim como precisamos da vista
para não cairmos, assim também necessita-

mos da luz da fé para viver a vida sem trope-
çar. Jesus é a Luz que ilumina a nossa vida
para que não caminhemos nas trevas: "Eu
sou a Luz do Mundo". Esta Luz (Cristo)
recebêmo-la no Baptismo. O Baptismo abre
os nossos olhos à luz de Cristo. Na celebra-
ção baptismal, esta afirmação simboliza-se,
entregando uma vela acesa no Círio Pascal,
sinal de Cristo, enquanto o ministro diz: "Re-
cebei a Luz de Cristo. A vós, pais e padri-
nhos, se confia o encargo de velar por esta
luz, para que este menino, iluminado por
Cristo, viva sempre como filho da luz, per-
severe na fé e, quando o Senhor vier, pos-
sa ir ao seu encontro com todos os San-
tos, no reino dos céus".

Para nós valem as palavras de São Paulo:
"Outrora éreis trevas, mas agora sois luz
no Senhor! Vivei como filhos da luz! Não
vos associeis às obras das trevas!". Ilumi-
nados por Cristo não podemos pensar como
o mundo, sentir como o mundo, agir como o
mundo! Devemos viver na luz e ser luz para
o mundo! Mas, não é fácil; não basta querer!
Sem a graça do Senhor, nada conseguiremos,
a não ser sermos infiéis! Por isso a necessi-
dade dos exercícios quaresmais; por isso a
oração, a penitência e a caridade fraterna;
por isso a necessidade da confissão dos nos-
sos pecados! Não nos esqueçamos: não po-
deremos zombar de Cristo: seremos julgados
na sua luz: "Eu vim para exercer um juízo:
os que não vêem ficarão a ver; os que vêem
ficarão cegos" – Eu vim para revelar a luz
aos humildes, aos que se abrem à minha Pa-
lavra e à minha Presença; Eu vim revelar a
cegueira do mundo confiado na sua própria
razão, na prepotência dos seus próprios ca-
minhos!

Caminhamos na luz ou permanecemos nas
trevas? Que o Senhor ilumine a nossa vida.

Horário da Junta de Freguesia
Informa-se que a Secretaria da Junta

estará encerrada na próxima segunda-fei-
ra (04/04) todo o dia, e na terça-feira (05/
04) só abre às 18h00.

Festa do Perdão
Contrariamente ao que saiu no último

Boletim, a celebração da Festa do Perdão
com as crianças do 3.º Ano, será no
próximo Sábado.

A nossa celebração será para as duas
Comunidades (Esposende e Vila Chã),
sendo que os pais das 47 crianças de
Esposende aceitaram o desafio de virem
celebrar connosco a Vila Chã. Os nossos
Parabéns por este sinal de Comunhão
eclesial!...

No Pátio dos Gentios
Na próxima sexta-feira, às 21h30, no

Centro Paroquial de Esposende, teremos a
5.ª Tertúlia Quaresmal no Pátio dos Gentios,
agora abordando o tema O Pátio dos Genti-
os e os Jovens, de novo com o P. Rui Alberto,
Sacerdote Salesiano que já conversou no Pá-
tio connosco sobre a Catequese. Como seria
bom que os jovens (mesmo sem pertence-
rem ao Grupo de Jovens) participassem
neste Pátio de Encontro!...




