
Domingo, 19 de fevereiro

09h00 — Missa na Igreja da Misericórdia

10h00 — Paroquianos

12h00 — Virgílio Herculano dos Santos, es-
posa e pais

19h00 — M.ª Lurdes Novo Vareiro Machado

Segunda, 20 de fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 21 de fevereiro — Não há missa

Quarta, 22 de fevereiro  — 19h00
— Manuel Arménio de Azevedo Pereira

Machado (30.º Dia)
— Intenções de Margarida Neiva Soares
— Armindo Ferreira Gomes
— José Inácio Miranda Ferreira, pai e sogros

Quinta, 23 de fevereiro — 19h00
— Maria Teresa Gomes Vieira (1.º Aniv.º)
— Belmira Alves e marido

Maria Cristina Pinto Loureiro
— José Alexandre Costa Nunes da Silva e pai
Sexta, 24 de fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 25 de fevereiro  — 19h00
— Família Areia

Domingo, 26 de fevereiro

09h00 — Missa na Igreja da Misericórdia

10h00 — Paroquianos

12h00 — Joaquim André Eiras e família

19h00 — Maria da Graça Tavares Ferreira
Miguéis (1.º Aniv.º)

— Maria Laura Carneiro Melo e marido

Sábado, 25 de fevereiro

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

Analisemos a nossa vida
com os olhos postos na Cruz

e veremos quanto Deus nos ama...

(In)formação
Semanal 612
19 a 26 de fevereiro de 2012
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Domingo, 26 de fevereiro

Domingo, 26 de fevereiro

Sábado, 25 de fevereiro

Sábado, 25 de fevereiro

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 8.º Ano

—  Da responsabilidade dos
dos Adolescentes
do 9.º Ano da Catequese

—
—

Serviço de Acólitos

— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
dos crianças e Catequistas
do 6.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças
do 3.º e 4.º Ano da Catequese

—
—

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
7.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 43, 18-19. 21-22. 24b-25;
Salmo – Sal 40, 2-3. 4-5. 13-14;
2.ª Leit. – 2 Cor 1, 18-22;
Evangelho – Mc 1,2, 1-12.

Quatro ideias dominam hoje a Liturgia da
Palavra. A primeira: a humanidade é peca-
dora. Se a Palavra tem insistido em mostrar-
nos os nossos pecados, as nossas lepras, as
nossas infidelidades, não é para nos deprimir
ou humilhar inutilmente. É para que tomemos
consciência da nossa situação de infidelida-
de e, arrependidos, voltemo-nos para o Se-
nhor, que é bom, que enche o nosso coração,
que salva a nossa vida da falta de sentido e da
morte eterna.

Vivemos tão mergulhados numa humani-
dade orgulhosa de si mesma, consigo mesma
satisfeita, que corremos o grave risco de não
percebermos que somos pecadores e infiéis.
Tudo vai parecendo normal, lícito, aceitável...
Tudo tem uma desculpa psicológica, tudo vai
sendo colocado na conta do inconsciente e
no direito de ser feliz e não se reprimir... Esse
discurso, essa conversa não serve para um
cristão!

Olhemo-nos à luz da Palavra de Deus, ava-
liemos a nossa vida com os olhos e o coração
fixos na cruz, que nos revela até onde Deus
nos ama e nos leva a sério e, então, veremos
que não amamos a Deus o suficiente, que não
lhe demos tudo, como Ele tudo nos deu em
Jesus; veremos que somos egoístas, incoeren-
tes, presos pelas paixões, lentos para crer, tar-
dios para nos abandonarmos nas mãos do
Senhor.

E aqui deparamo-nos com a segunda ideia

deste Domingo: Deus é carinho, é misericór-
dia, é vontade e desejo de nos perdoar. Basta
que nos reconheçamos pecadores, basta que
Lhe estendamos as mãos e Ele está disposto a
apagar os pecados que mancham o nosso pas-
sado. Que palavras comoventes, que declara-
ção de amor o Senhor nos faz!...

Agora, sim, podemos entrar na terceira
ideia: é em Cristo – e só em Cristo – que
podemos ver toda gravidade do nosso peca-
do e toda força do perdão de Deus. Na se-
gunda leitura, São Paulo disse-nos que "o Fi-
lho de Deus, Jesus Cristo, nunca foi 'sim-e-
não', mas somente 'sim'. Com efeito, é nele
que todas as promessas de Deus têm o seu
'sim' garantido". Que ideia tão profunda!
Tudo quanto Deus preparou e prometeu no
Antigo Testamento encontra a sua realização
plena em Cristo morto e ressuscitado! Con-
templemos Jesus, cravemos os olhos na sua
cruz! Aí veremos quanto somos pecadores, aí
compreenderemos quanto o nosso pecado é
grave, quanto a nossa infidelidade fere o co-
ração de Deus!

Finalmente, a quarta ideia que a Palavra
nos apresenta. Porque curou Jesus o paralí-
tico? Que diz o Evangelho? "Quando viu a fé
daqueles homens, Jesus disse ao paralítico..."
É surpreendente: é pela fé dos homens que
carregavam o paralítico que Jesus vai perdo-
ar e curar! Eis o mistério da comunhão dos
santos! Nós somos fruto não só da cruz do
Senhor, mas também da oração e da santida-
de de tantos irmãos que formam a Igreja do
Senhor! Por isso, podemos dizer: "Senhor,não
olheis aos nossos pecados, mas a fé da Vossa
Igreja!"

Quando fraquejamos, quando estamos em
crise, é a fé da Igreja, é a santidade e a força
de tantos irmãos que, misteriosamente, na
comunhão dos santos, nos mantêm!

Início da Quaresma
A quaresma é o tempo litúrgico de con-

versão, que a Igreja marca para nos preparar
para a grande festa da Páscoa. É tempo para
nos arrepender dos nossos pecados e de mu-
dar algo de nós para sermos melhores e poder
viver mais próximos de Cristo.

A Quaresma dura 40 dias: começa na Quar-
ta-feira de Cinzas e termina no Domingo de
Ramos. Ao longo deste tempo, sobretudo na
liturgia do domingo, fazemos um esfoço para
recuperar o ritmo e estilo de verdadeiros fiéis
que devemos viver como filhos de Deus.

Na Quaresma, Cristo convida-nos a mu-
dar de vida. A Igreja convida-nos a viver a
Quaresma como um caminho para Jesus Cris-
to, escutando a Palavra de Deus, orando, com-
partilhando com o próximo e praticando boas
obras.

Para nos ajudar a viver a Quaresma e a
fazermos o nosso Exame de Consciência para
a Celebração do perdão temos um desdobrá-
vel que todos podeme e devem levar (não é
um por família, mas um por pessoa).

Para todos, uma Santa Quaresma!...

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana, e devido ao Carnaval e

Retiro dos Adolescentes, o Cartório Paroqui-
al de Esposende só funciona no seguinte:
Quinta ...............................  19h30 – 20h00
Sábado ..............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.


