
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)
Segunda, 26 de março — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 27 de março  — 19h00
— João Baptista Freitas da Graça Pereira

(1.º Aniv.º)
— Joana Terra de Sousa
— António Luzio Campino
— Américo Fernando de Carvalho
— Maria Augusta Raposo e marido
Quarta, 28 de março  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 29 de março — 19h00
— Maria Pereira Eiras (30.º Dia)
— José Alves da Costa e família
Sexta, 30 de março — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
21h00 – Via-Sacra até S. Lourenço
Sábado, 31 de março  — 19h00
— Família Areia
Domingo, 01 de bril
09h00 — Missa na Igreja da Misericórdia
09h45 — Bênção dos Ramos (Ig. Misericórdia)
10h00 — Missa do Senhor
11h00 — Procissão aos Enfermos
12h00 — Maria Beleza Patrão

No final, Exposição do Santíssimo
19h00 — Santíssimo Sacramento

Sábado, 31 de março

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Domingo V: jejuar da vergonha para
semear a esperança.

“Senhor, nós queremos ver Jesus”
(Jo 12,21)

(In)formação
Semanal 617

25 de março a 1 de abril de 2012

E
st

e 
In

fo
rm

at
iv

o 
po

de
 s

er
 c

on
su

lta
do

 e
m

: 
ht

tp
://

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
/

Domingo, 01 de abril

Domingo, 01 de abril

Sábado, 31 de março

Sábado, 31 de março

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Rita Chavães
— Mariana Viana

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 7.º Ano

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

—
—

Serviço de Acólitos

— Maria Helena Agante
— Ana Pereira
— Maria Isabel V. Rodrigues

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
dos crianças e Catequistas
do 4.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças
do 2.º e 5.º Ano da Catequese

—
—

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



Outros assuntos
5.º Domingo da Quaresma

1.ª Leit. – Jer 31, 31-34;
Salmo – Sal 50, 3-4. 12-13. 14-15;
2.ª Leit. – Hebr 5, 7-9;
Evangelho – Jo 12, 20-33.

O texto da 1.ª leitura não se compreende
sem o situarmos no seu ambiente histórico. O
seu autor, Jeremias, viveu e pregou num tem-
po em que o povo de Deus, levado pelo exem-
plo dos seus governantes, se entregava à ido-
latria. O Deus da Aliança era esquecido, pos-
tergado e desprezado. O mesmo Jeremias
assistiu a duas grandes catástrofes naturais:
a primeira ocorrida em 598 e a segunda em
587 antes de Cristo. Nessas datas, o rei Na-
bucodonosor invadiu a Palestina, levando de-
portados a quase totalidade dos seus habitan-
tes. Ora, tudo isto aconteceu, porque não se
cumpriu a Aliança de Deus com Moisés, que
se resumia nestes termos: "Eu serei o vosso
Deus e vós sereis o meu povo". Estas cir-
cunstâncias de tragédia nacional dão ocasião
a Deus para anunciar uma nova Aliança, que
terá, entre muitas outras, as características
seguintes: Será impressa no coração das pes-
soas; levará consigo o perdão dos pecados;
será, por si mesma, educadora e formadora.
Fala-se já, embora implicitamente, de uma
consciência reta e fiel ao Senhor.

A 2.ª leitura é da Carta aos Hebreus, a
última que tem a assinatura de São Paulo, em-
bora se deva atribuir a um dos seus discípu-
los. Toda a Carta é um sermão sobre o sacer-
dócio de Jesus Cristo. Ou seja, a sua media-
ção entre Deus misericordioso e o homem
necessitado de redenção e salvação. No tex-

to em referência Cristo incarna uma Huma-
nidade sofredora, que "dirige preces e súpli-
cas com um forte brado e com lágrimas". O
Senhor sente em Si mesmo o que sente a por-
ção sofredora da Humanidade, que virá a ha-
bitar em todo o espaço histórico e geográfico.

Se quisermos situar liturgicamente o Evan-
gelho, diremos que ele se enquadra nas ativi-
dades de Jesus correspondentes ao Domingo
de Ramos. Com efeito, na passagem que hoje
é lida, São João descreve sumariamente a
entrada de Jesus em Jerusalém, e só depois é
que no-Lo apresenta a falar no Templo. Os
três sinópticos descrevem, com muitos por-
menores, a subida a Jerusalém ou entrada
triunfal na cidade santa. Entre os muitos mi-
lhares de pessoas que acorreram para a Fes-
ta da Páscoa, havia algumas que não perten-
ciam à comunidade judaica. Estas manifesta-
ram uma natural curiosidade: "… Queremos
ver Jesus". O famoso Jesus que acabava de
ser aclamado e ovacionado pela multidão.
Para isso, serviram-se dos intermediários Fi-
lipe e André. Na resposta de Jesus, entre ou-
tros, realçaria apenas um aspeto: Como acon-
teceu em muitas outras circunstâncias da Sua
pregação, o Senhor aproveitou a ocasião para
falar da Sua glória, mas proferindo sentenças
que vêm a seguir:
1. Morte do grão de trigo, para dar fruto;
2. Perda desta vida, para alcançar a eterna;
3. Serviço no seguimento de Jesus, para estar

onde Ele estiver.
Como conclusão, podemos afirmar que a

Nova Aliança, anunciada por Jeremias, reali-
zou-se plenamente no Mistério Pascal de Je-
sus, que inclui a paixão, morte e ressurreição
gloriosa. O mistério da Cabeça, será também
o do Seu Corpo, que é a Igreja.

Via Sacra a S. Lourenço
Conforme o nosso Programa da Semana

Santa, teremos na próxima sexta-feira a ha-
bitual Via-Sacra a S. Lourenço, que sai da
Matriz de Esposende às 21h00, indo nela o
Andor do Senhor dos Passos de Vila Chã,
que connosco colabora.

Recorde-se que este ano, nunca fizemos
a Via-Sacra a nível de comunidade paroquial.
Que, ao menos, nesta única que temos pro-
gramada, saibamos todos participar como co-
munidade.

Reunião de Pais
No próximo Sábado, dia 31, às 21h30,

teremos o Último encontro «No Pátio dos
Gentios» com um reunião de formação de
Pais da Catequese (de todos os anos) em
que sob o tema Celebramos no Pátio... será
abordada a relação entre Catequese e Fa-
mília, incluindo as Festas da Catequese.

Que não faltem pais, nem catequistas.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende

passa a funcionar  no seu horário normal
de Verão, que é o seguinte:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.




