
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

Segunda, 27 de fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 28 de fevereiro  — 19h00
— Intenções de Margarida Neiva Soares
— Américo Fernando de Carvalho
— Maria Auxília Cardoso da Silva e Martinho

Neves Ribeiro
— Maria Cristina Pinto Loureiro
— Ernesto Almeida Correia e Almerinda da

Silva Passos
Quarta, 29 de fevereiro  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 01 de março — 19h00
— António Jorge Martins, pai e sobrinho
— José Alexandre Costa Nunes da Silva e

pai
Sexta, 02 de março — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 03 de março  — 19h00
— Maria José Serra Braga e Joaquim da

Silva Braga
Domingo, 04 de março
09h00 — Missa na Igreja da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Acção de Graças (Família Areia)
19h00 — Maria dos Anjos Carvalho (30.º Dia)

Sábado, 03 de março

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Que ninguém fique indiferente
a mais esta oportunidade

que o Senhor nos oferece...

(In)formação
Semanal 613

26 de fevereiro a 04 de março de 2012
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Domingo, 04 de março

Domingo, 04 de março

Sábado, 03 de março

Sábado, 03 de março

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Rita Chavães
— Mariana Viana

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 7.º Ano

—  Da responsabilidade dos
dos Adolescentes
do 8.º Ano da Catequese

—
—

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Maria Helena Agante
— Ana Pereira

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
dos crianças e Catequistas
do 5.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças
do 1.º e 6.º Ano da Catequese

—
—

Grupo
Santa Maria

dos Anjos



Outros assuntos
1.º Domingo da Quaresma

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.

A Quaresma começou "oficialmente" na
quarta-feira de Cinzas. Mas, para muitos fi-
éis, este domingo é a "primeira" celebração
quaresmal. No rito da imposição das cinzas,
escutámos a frase "Arrependei-vos e acredi-
tai no Evangelho". No evangelho deste do-
mingo, São Marcos põe esta frase nos lábios
de Jesus. Um "programa" de Quaresma não
pode basear-se no êxito das obras de peni-
tência, mas em ser realmente crentes: acre-
ditar no Evangelho, optar pelo caminho de
Jesus o único que nos conduz à vida. Mas o
convite "Arrependei-vos" exige que as nos-
sas ações sejam regidas por outros valores e
critérios. Durante a Quaresma seremos con-
vidados assíduas vezes à conversão.

Apesar dos seus pecados, Deus salva Is-
rael das águas do dilúvio através da arca de
Noé, faz com ele uma aliança para sempre,
promete que não voltará a enviar outro dilú-
vio que destrua as criaturas, apesar de no fu-
turo, novamente, elas se irão esquecer Dele.
Como sinal de reconciliação e de fidelidade à
aliança, coloca um arco no céu (arco-íris). O
salmo aponta-nos o caminho a percorrer nes-
tes 40 dias: um caminho de conhecimento de
Cristo para nos convertermos e para com Ele
passar da morte à vida. Deus quer, por Jesus
Cristo, renovar a sua aliança connosco. A se-
gunda leitura diz-nos que Cristo morreu para
reconciliar os homens com Deus. Tal como
Deus "nos dias de Noé" salvou o povo de

morrer afogado, através da arca, assim tam-
bém Cristo salva-nos através do banho da água
do batismo. O Batismo faz-nos participar da
vida, morte e ressurreição de Cristo e abre-
nos o caminho para uma nova vida. O texto
evangélico apresenta-nos resumidamente os
40 dias de Jesus no deserto, onde o tentador
não tem qualquer poder sobre Ele. De segui-
da, narra o início da pregação na Galileia, onde
é anunciada a Boa Nova do Reino de Deus.
Quais são, então, os requisitos necessários
para entrar no Reino: conversão e acreditar.
Todavia, não podemos esquecer que, além de
requisitos, a conversão e a fé são dons de
Deus.

A Quaresma é um tempo de deserto, de
provação, de combate espiritual contra Sata-
nás. Sem combate não há vitória e não há
vida cristã de verdade! A Igreja, dá-nos as
armas para o combate: a oração, a penitência
e a esmola. Pede-nos, neste tempo, que com-
batamos os nossos vícios com mais atenção e
empenho; recomenda-nos a leitura da Sagra-
da Escritura e de livros edificantes.

Finalmente, que ninguém esqueça a con-
fissão sacramental, para celebrar dignamen-
te a Páscoa do Senhor. Se alguém não se pu-
der confessar por se encontrar em situação
irregular perante Cristo e a Igreja, que não se
sinta excluído! Procure o sacerdote para uma
direção espiritual, uma revisão de vida e peça
uma bênção, que, certamente, não lhe será
negada. Não é a confissão, não permite o
acesso à comunhão sacramental, mas é tam-
bém um modo medicinal de aliviar o coração
e ajudar no caminho do Senhor!

Que ninguém fique indiferente a mais esta
oportunidade que a misericórdia do Senhor nos
concede! Notemos que só depois do combate
no deserto é que Jesus saiu para anunciar a
Boa Nova do Reino.

Confissões Quaresmais
À semelhança dos anos anteriores, a

partir desta semana temos um programa
diário de Confissões Quaresmais na Igre-
ja Matriz. Assim, há sempre um
confessor (a não ser os imprevistos, como
os funerais) de segunda a sexta, das
10h00 às 11h30 e das 15h00 às 16h30.

Se quisermos escolher o confessor,
como o prê as normas para a celebração
do Sacramento da Reconciliação, basta
consultar o calendário na Mensagem da
Quaresma ou no link das paróquias de
Esposende e Vila Chã em http://
paroquiadesposende.files.wordpress.com/
2012/02/quaresma2012v4.pdf

No Pátio dos Gentios
Já este Sábado, às 21h30, no Centro

Paroquial de Esposende, teremos a 1.ª Ter-
túlia Quaresmal no Pátio dos Gentios, este
ano mais voltado para Catequistas, mas sem-
pre aberto a todos quantos queiram partici-
par.

Haverá um dia dedicado às famílias (da
catequese). Estejamos atentos para não fal-
tarmos.

Semana Santa
Encontra-se já disponível no Blog das pa-

róquias de Esposende e Vila Chã o programa
da Semana Santa. A Comissão começará ago-
ra o Peditório. Em tempo de crise não tenha-
mos medo de ser generosos.




