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Domingo, 06 de Março
10h00 – Paroquianos
12h00 – Família Areia
19h00 –  Maria Antónia de Araújo Beleza

Ferraz Marcelo
Segunda, 07 de Março — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 08 de Março — 19h00
Não há Missa

Quarta, 09 de Março — 19h00
— Missa da Imposição das Cinzas

Quinta, 10 de Março — 19h00
— Intenção livre

Sexta, 11 de Março — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

09h00-09h30 – Oração da Manhã, com
Adoração do Santíssimo e Confissões.
Estamos a organizar um Calendário de

Confissões Quaresmais diárias na Igreja
Matriz. A partir da próxima semana começa
já a funcionar.

21h30 – 1.ª Tertúlia Quaresmal, sob o tema
     O Pátio dos Gentios

Sábado, 12 de Março — 19h00
— Intenção livre

Domingo, 13 de Março

10h00 – Paroquianos
12h00 – Augusto Vilarinho, esposa e sobrinha

Adoração do Santíssimo até às 19h00
19h00 –  Rosa da Silva Barros

Sábado, 12 de Março
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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Ser cristão
não é apenas ser baptizado...

Como sou cristão?

(In)formação
Semanal 562

06 a 13 de Março de 2011Domingo, 13 de Março

Domingo, 13 de Março

Sábado, 12 de Março
— Da responsabilidade

Sábado, 12 de Março

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Teresa Castro
— Maria Esteves

— Da responsabilidade
do 8.º Ano da Catequese

—  Da responsabilidade

— Maria da Conceição Esteves
— Pedro Esteves
— Pedro Rosa
—

— Da responsabilidade dos
       das crianças e Catequistas

do 5.º Ano e CNE

Serviço de Acólitos

— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete
— Isabel Monteiro

Es
te

 I
nf

or
m

at
iv

o 
po

de
 s

er
 c

on
su

lta
do

 e
m

: h
ttp

://
pa

ro
qu

ia
de

sp
os

en
de

.w
or

dp
re

ss
.c

om
/in

fo
rm

ac
ao

-s
em

an
al

/

Agrp. 301
CNE



Outros assuntos
No Pátio dos Gentios
As palavras valem o que valem. Algumas

carregam um peso histórico muito forte e gen-
tio é uma delas. Define-se pela negativa: gen-
tios eram os que não podiam entrar no tem-
plo, pelo menos em certas partes reservadas
aos judeus.

Ao organizarmos, para esta Quaresma, as
Tertúlias Quaresmais com o título Pátio dos
Gentios pretendemos que elas sejam mais um
Pátio de Encontro, o pátio dos desconheci-
dos que querem encontrar-se e conhecer-se
ou, ainda o Pátio onde todos, mesmo os que
são muitas vezes considerados "ovelhas tres-
malhadas" se encontrem e regressem ao re-
dil do Senhor.

Na próxima sexta-feira, às 21h30, no Cen-
tro Paroquial de Esposende, teremos a 1.ª
Tertúlia Quaresmal no Pátio dos Gentios. Que
ninguém falte. Todos sem excepção somos
convidados para este encontro.

Estandarte Quaresma/Páscoa
«1 Estandarte, 2 Mensagens» é o concei-

to que orienta em génese a ideia deste estan-
darte de dupla face e que permite que seja
colocado nas ruas e varandas durante a Qua-
resma e durante a Páscoa.

O Agrupamento de Escuteiros de Espo-
sende possui alguns estandartes para venda
tendo um custo de 10 €. Os interessados de-
vem dirigir-se junto do agrupamento ou de
algum dos Chefes.

Esperamos que o Estandarte possa ser usa-
do para fortalecer os ensinamentos do perío-
do Quaresmal, e que, no Domingo de Páscoa,
possa ser virado e em comunidade potenciar
a Alegria da Celebração da Ressurreição.

IX Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Deut 11, 18. 26-28. 32;
Salmo – Sal 30, 2-3a. 3bc-4. 17 e 25;
2.ª Leit. – Rom 3, 21-25a. 28;
Evangelho –  Mt 7, 21-27.

O Evangelho deste domingo encerra o
Sermão da Montanha. Na 2.ª Leitura, inicia-
-se uma série de trechos da grande Carta de
São Paulo aos Romanos sobre as verdades
essenciais do Cristianismo, que retomaremos
após o Tempo da Quaresma e Pascal.

À luz da 1.ª Leitura, temos a proposta dos
dois caminhos, tão frequente na literatura bí-
blica e cristã. O caminho do bem e o cami-
nho do mal; o caminho dos vícios e das vir-
tudes, o caminho da luz e das trevas, o cami-
nho largo e o caminho estreito, o caminho da
árvore plantada à margem do rio que produz
muito fruto e da semente que cai em terra
seca; o caminho da realização do plano de
Deus, o caminho da bênção e o caminho dos
próprios horizontes, o caminho da maldição.

Segundo o Evangelho de São Mateus, de-
pois de apresentar o seu projecto de vida sin-
tetizado no Sermão da Montanha, Jesus afir-
ma solenemente: "Nem todo aquele que diz
'Senhor, Senhor', entrará no Reino dos Céus,
mas só aquele que faz a vontade do Pai que
está nos Céus". Existe, pois, o caminho dos
que ouvem e não praticam a Palavra e o ca-
minho dos praticantes da Palavra. Os primei-
ros são como a casa construída sobre a areia.
Os outros são como a casa construída sobre a
rocha. Estes serão abençoados; aqueles, amal-
diçoados. Por isso, devemos fazer com que a
Palavra de Deus impregne totalmente o nos-

so ser. Esteja no nosso coração, na nossa alma,
no nosso olhar e na nossa acção. Assim, esta-
remos a percorrer o caminho da sabedoria.
Desta forma seremos coerentes com a nossa
fé em Jesus Cristo. Fé que é fundamental-
mente total gratuidade e pela qual somente
somos justificados (2.ª Leitura), mas que, uma
vez recebida gratuitamente de Deus, tem as
suas exigências. A nova lei, a da graça, a do
Espírito, exige obras para que não esteja
morta. Exige o seguimento de Cristo, amar
como Ele amou.

Hoje somos convidados a começar a fa-
zer uma revisão de vida. Somos apenas ou-
vintes da Palavra de Deus ou também cum-
pridores? Realizamos na vida o gesto que
executamos no início da proclamação do
Evangelho, traçando o sinal da cruz na fron-
te, nos lábios e no peito, dispondo-nos a com-
preender a Palavra de Deus, a testemunhá-la
e a transformá-la em acção concreta na vida?
É o que significa o sinal da cruz na fronte,
sobre os lábios e no peito.

Muitas pessoas do nosso tempo estão con-
vencidas de que ser cristão é apenas ter o
nome inscrito no livro de baptizados de uma
paróquia, ou fazer parte de um movimento,
ou estar ligado à comissão de festas, ou apa-
recer na Igreja nos casamentos e funerais, ou
momentos especiais…

O Evangelho é bem claro: "Ser cristão"
não é possuir um bilhete de identidade que
atesta o nosso baptismo e o nosso Crisma;
mas é procurar viver sempre de acordo com
as propostas de Deus. Que tipo de cristãos
somos nós?  Somos cristãos apenas porque
um dia na infância os nossos pais nos bapti-
zaram, ou porque nós assumimos todos os
dias o compromisso de "fazer a vontade do
Pai que está nos céus?"


