
Domingo, 01 de abril
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
Segunda, 02 de abril — 21h00
— Missa da Reconciliação
Terça, 03 de abril  — 19h00
— José Maria Barros Lima Costa (7.º Dia)
— Maria da Silva Duarte e família
— Júlia Alves da Costa
— Generosa Albuquerque e família Mendes
— António Luzio Campino
Serviço de Confissões das 20h00 às 21h00
Quarta, 04 de abril — 21h00
Procissão de Velas da Capela da Senhora

da Saúde para a Matriz
Quinta, 05 de abril — 17h00
— Paroquianos
Missa da Instituição da Eucaristia
Sexta, 06 de abril — 15h30
Celebração da Paixão do Senhor
Sábado, 07 de abril — 22h00
— Paroquianos (Vigília Pascal)
Domingo, 08 de abril
10h00 — Paroquianos
12h00 — Paroquianos
20h00 — Paroquianos

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
A restante programação

consta no Programa da Semana Santa

Sábado, 07 de abril

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Domingo de Ramos:
Jejuar do ruído

para anunciar a alegria:
"Mas eles gritaram ainda mais" (Mc 15, 14)

(In)formação
Semanal 618

01 a 08 de abril de 2012
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Domingo, 08 de abril

Domingo, 08 de abril

Sábado, 07 de abril

Sábado, 07 de abril

10h00

12h00

20h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 9.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 10.º Ano da Catequese

—
—

Serviço de Acólitos

— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete
— Isabel Monteiro

10h00

12h00

20h00

— Da responsabilidade
dos crianças e Catequistas
do 8.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade

—
—

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



Outros assuntos
Domingo de Ramos

1.ª Leit. – Is 50, 4-7;
Salmo – Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24;
2.ª Leit. – Filip 2, 6-11;
Evangelho – Mc 14, 1 – 15, 47.

A celebração deste domingo tem uma sé-
rie de elementos muito importantes, quer a
nível litúrgico, quer a nível social. A nível li-
túrgico, a missa tem um momento prévio que
é a "Comemoração da entrada do Senhor
em Jerusalém".

Se o Domingo de Ramos é o pórtico da
Semana Santa, também é um bom resumo da
mesma: "recordando com fé e devoção esta
entrada triunfal na cidade santa, acom-
panharemos o Senhor, de modo que, par-
ticipando agora na sua cruz, mereçamos
um dia ter parte na sua ressurreição".

Alguns pensamentos poderíamos colher da
Liturgia da Palavra deste Domingo:

Primeiro: O meio que Deus escolheu para
nos salvar não foi o que é grande e vistoso,
tão apreciado pelo mundo. Pelo contrário: o
Pai salvou-nos pela humilde obediência do
Filho Jesus. Reconheçamos na voz do Servo
sofredor da primeira leitura a voz do Filho de
Deus. São palavras impressionantes!... O Fi-
lho buscou humildemente, na obediência de
um discípulo, a vontade do Pai – e aí encon-
trou força e consolo, encontrou a certeza da
Sua vida. S. Paulo, na segunda leitura, con-
firma isso com palavras não menos impressi-
onantes: "Cristo Jesus, que era de condi-
ção divina, não Se valeu da sua igualda-
de com Deus, mas aniquilou-Se a Si pró-
prio. Assumindo a condição de servo, tor-
nou-Se semelhante aos homens. Aparecen-
do como homem, humilhou-Se ainda mais,

obedecendo até à morte e morte de cruz".
Num mundo que nos tenta a ser os donos da
verdade, desprezando os preceitos de Deus
e os seus planos para nós, aprendamos a hu-
milde obediência de Cristo Jesus, entremos
em comunhão com Cristo obediente ao Pai
até à morte. Só então seremos realmente li-
vres, só então viveremos de verdade!

Um segundo pensamento: O breve e
concreto relato da Paixão segundo S. Mar-
cos, apresenta-nos ao menos três modos de
nos colocarmos diante de Cristo. Dois modos
inadequados, que deveremos evitar, apesar de
tantas vezes neles caírmos; e um modo cor-
reto, a que somos continuamente chamados.

Primeiro, o modo dos discípulos, tão
vergonhoso: "Então todos o abandonaram
e figuram". Quantas vezes, nos apertos da
vida, fugimos e O abandonamos: no vício, no
comodismo, na busca de crendices e seitas,
no fascínio por ideologias, ideias e filosofias
opostas à nossa fé! Como é fácil fugir, como
é fácil, ainda agora, abandoná-lo!...

Depois, o modo de Pedro, que "seguiu
Jesus de longe". Não se pode seguir Jesus
de longe! Quem o segue assim? Quem pensa
poder ser discípulo pela metade; quem se ilu-
de, pensando seguir o Senhor sem combater
os seus vícios e pecados; quem imagina po-
der servir a Deus e ao dinheiro, ao Senhor e
aos costumes e modos e pensamentos do
mundo! Como terminarão esses? Como ter-
minou Pedro: negando conhecer Jesus!

Finalmente, uma atitude bela e digna de
um verdadeiro discípulo: aquele gesto, da
misteriosa mulher, que ungiu a cabeça do
Senhor com nardo puro, caríssimo! Notemos
o detalhe de S. Marcos? "Ela partiu o vaso
e derramou o perfume na cabeça de Je-
sus". Partiu o vaso... isto é, derramou todo o
perfume, sem reservas, sem pena... Para o
Senhor, tudo; para o Salvador o melhor!

Culto Eucarístico em livro
Na próxima Quinta-feira, às 18h30,

na Biblioteca Municipal, integrado na
programação da Semana Santa, será
lançado o livro "Culto Eucarístico no
Concelho de Esposende – Sacrário e
Confraria do Senhor de S. Bartolomeu
do Mar".

Trata-se de uma obra comemora-
tiva do Jubileu Sacerdotal do autor,
Franquelim Neiva Soares, e do 225.º
aniversário da Confraria do SS.mo Sa-
cramento.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial, durante esta sema-

na, tendo em conta o serviço Pastoral da Se-
mana Santa e Páscoa, só funcionará no Sá-
bado (15h00 – 16h00).

Em caso urgente podem contactar pelo
TLM 962 601 317.

Visita Pascal
A Visita Pascal realizar-se-á nos moldes

dos anos anteriores: de manhã faremos a
Visita às Instituições e de tarde, com cinco
cruzes, a Visita às Famílias.

Durante a semana sairá a  informação
habitual com os percursos dos Compassos.

Como o Pároco não pode estar em todo
o lado nem encontrar-se com cada um
pessoalmente, aproveita este espaço para
desejar a todos uma santa Semana Santa
e uma Páscoa santa, alegre e feliz!...


