
Domingo, 18 de março
09h00 — Missa na Igreja da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Quintino Martins Alves (1.º Aniv.º)
19h00 — S. José

 — Maria de Lurdes Vareiro Machado

Segunda, 19 de março — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 20 de março  — 19h00
— Maria José Viana da Silva Pinto
— Maria Teresa Barros Lima Costa
—
Quarta, 21 de março  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 22 de março — 19h00
— José Márcio de Torres Barros (1.º Aniv.º)
— Maria da Silva Duarte e família
Sexta, 23 de março — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Sábado, 24 de março  — 19h00
— Maria de Fátima Ramalho Figueiredo e

Manuel Dias do Vale

Domingo, 25 de março
09h00 — Missa na Igreja da Misericórdia
10h00 — Paroquianos e Bombeiros
12h00 — Família Areia
19h00 — José Augusto Reis Pilar (1.º Aniv.º)

Sábado, 24 de março

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Domingo IV: jejuar da idolatria para
caminhar jubilosamente na santidade –
“Deus enviou o Filho ao mundo… para que

o mundo seja salvo por Ele” (Jo 3,17)

(In)formação
Semanal 616

18 a 25 de março de 2012
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Domingo, 25 de março

Domingo, 25 de março

Sábado, 24 de março

Sábado, 24 de março

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 8.º Ano

—  Da responsabilidade dos
dos  Bombeiros Voluntários

   de Esposende

—
—

Serviço de Acólitos

— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz

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

—
—



Outros assuntos
4.º Domingo da Quaresma

1.ª Leit. – 2 Cr 36, 14-16. 19-23;
Salmo – Sal 136, 1-2. 3. 4-5. 6;
2.ª Leit. – Ef 2, 4-10;
Evangelho – Jo 3, 14-21.

Com o 4.º Domingo, chegámos a um mo-
mento importante nesta caminhada para a
Páscoa. Depois de dois extratos de Marcos
(afirmação programática "Cumpriu-se o tem-
po… Arrependei-vos e acreditai no Evan-
gelho" e a transfiguração de Jesus como an-
tecipação do final da sua e nossa história),
temos agora nestes últimos domingos textos
evangélicos de S. João. A expulsão dos ven-
dilhões do Templo (domingo passado), a afir-
mação do juízo final no diálogo com Nicode-
mos (hoje) e a proclamação da necessidade
da paixão com a imagem do grão de trigo (5.º
domingo), indicam a dinâmica de conflito que
é gradual e que terá como cume a leitura da
Paixão de Jesus no Domingo de Ramos.

Este conjunto não pode passar desperce-
bido, porque as afirmações importantes do
diálogo com Nicodemos são um breve resu-
mo da longa história do caminho da salvação
(Nicodemos teve que entender tudo numa
só noite). Nicodemos inicia, de noite, uma
caminhada de busca, o que tantas vezes acon-
tece com a comunidade paroquial que, mes-
mo celebrando a fé, anda às "escuras", mas
com a ajuda da Palavra de Deus encontra a
luz necessária para prosseguir a sua caminha-
da. O ponto de chegada é Cristo Salvador. O
seu juízo tem uma força animadora e é uma
oportunidade de salvação para aqueles que a
procuram e a anseiam.

No diálogo com Nicodemos, nem tudo fi-
cou esclarecido. Muitas dúvidas nossas tam-
bém continuarão por esclarecer.

Salvos pela graça. Com o nosso esforço,
não somos capazes de nos salvar. Ser salvos
"pela sua graça" significa viver do dom de
Deus. Ele não nos deve nada, mas quer apoi-
ar-nos com uma atitude de amor e de com-
paixão. Desde a criação da humanidade, o
alicerce da história é o amor. O amor a Deus
não "obriga", mas "pede-nos" uma opção.
Se dissermos "sim" a Deus, encontraremos a
liberdade: consentimos em ser amados e so-
mos capazes de amar. Não somos salvos à
força. Jesus veio ao mundo não para o julgar,
mas para o salvar. A salvação dada por Jesus
pede uma resposta, ou seja, uma opção da
nossa parte: "Quem acredita n'Ele não é
condenado, mas quem não acredita já está
condenado". Deus não condena, não pronun-
cia qualquer sentença. Aquele que diz "não"
a Deus, coloca-se ele próprio nas trevas e na
morte. Deus aceita e respeita o nosso "sim"
e o nosso "não".

Deus é misericordioso. Deus ama a
vida. A primeira leitura é uma recordação his-
tórica: Deus, através dos profetas, sempre
aconselhou o povo, mas, influenciados por
outras ideias, sofreram a escravidão e o exílio
da Babilónia. Mas a última palavra de Deus
nunca é de castigo, mas de misericórdia, abrin-
do-lhes de novo as portas do regresso. O sal-
mo expressa a nostalgia dos exilados, a sau-
dade da cidade e do Templo de Jerusalém. A
segunda leitura diz-nos que Deus ama a vida
e que se "entristece" com as nossas faltas
que nos conduzem à morte. Mas é a sua gra-
ça, e não as nossas obras, é a sua misericór-
dia que nos pode livrar da morte.

Festa dos Bombeiros
No próximo fim de semana teremos a

Festa dos Bombeiros, que este ano come-
moram 121 anos.

Do programa desta comemoração sali-
entamos: Sábado, às 21h30 – Concerto pela
Banda de Antas, no Centro Paroquial; Do-
mingo, às 10h00 – Missa dos Bombeiros, na
Igreja Matriz, seguida de Romagem ao Ce-
mitério de Esposende.

Festa do Perdão
No próximo sábado teremos a celebra-

ção da Festa do Perdão com as crianças do
3.º Ano ou outras que se estão a preparar
para celebrarem este ano a Primeira Co-
munhão.

As confissões das crianças serão na
quarta-feira, dia 21, às 18h30.

Semana Santa
No próximo sábado, dia 24, pelas

16h00, estará cá a armadeira para tirar
as medidas às crianças que irão de figu-
rados nas procissões da Semana Santa.

De novo se recorda que, se queremos
procissões dignas não nos podemos es-
cusar de participar, até como figurados.

Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

tinua a funcionar  no seu horário normal
de Inverno.




