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Domingo, 17 de fevereiro

10h00 — Paroquianos

12h00 — António Lopes da Silva Miranda

19h00 — Virgílio Herculano dos Santos e
família

Segunda, 18 de fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 19 de fevereiro — 19h00
— Intenção particular
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes

Maria Luísa Nunes
— José Inácio Miranda Ferreira, pai e sogros
— Filomena Vasconcelos Nogueira Valentim

Vale
Quarta, 20 de fevereiro  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 21 de fevereiro  — 19h00
— Maria Soledade Vieira Loureiro (30.º Dia)
— Armindo Ferreira Gomes
— Rui Filipe Braga Pinto Macedo
— Intenção particular
Sexta, 22 de fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 23 de fevereiro  — 19h00
— Maria Teresa Gomes Vieira
Domingo, 24 de fevereiro

10h00 — Paroquianos

12h00 — Noémia Martins da Silva e marido

19h00 — Maria de Lurdes Novo Vareiro
Machado

Sábado, 23 de fevereiro

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Hoje, quem nos pede conversão
é Aquele que foi capaz
de vencer todo o mal...

17 a 24 de fevereiro de 2013
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Domingo, 24 de fevereiro

Domingo, 24 de fevereiro

Sábado, 23 de fevereiro

Sábado, 23 de fevereiro

10h00

12h00

19h00

— Leandra Rodrigues
— Rita Chavães
— Mariana Viana

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 7.º Ano da Catequese

— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz

10h00

12h00

19h00

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

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

— José Gonçalo Almeida
—

(In)formação
Semanal 665

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



1.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Deut 26, 4-10;
Salmo – Sal 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15;
2.ª Leit. – Rom 10, 8-13;
Evangelho –  Lc 4, 1-13.
Estamos no início da Quaresma, tempo de

conversão. A conversão só se faz quando há
esperança, apesar de tudo o que há de mal,
dentro e fora de nós. Muita coisa negativa nos
pode tirar a esperança. O mundo violento em
que vivemos, a miséria, a fome, a ganância pelo
poder, pelo dinheiro, o desrespeito pelos direi-
tos dos mais fracos... Hoje, quem nos pede
conversão é Aquele que foi capaz de vencer o
mal. Na liturgia deste domingo, Jesus deixou-
se levar pelo Espírito Santo para o deserto, onde
permaneceu 40 dias, sendo tentado pelo diabo.
Jesus transforma o deserto em paraíso, onde a
verdadeira vida não está no pão material, mas
na Palavra que sai da boca de Deus; por isso,
Ele mantém-se fiel à sua missão.

Os evangelhos não escondem as tentações
de Jesus. Se, por um lado, ao ser tentado, a
humanidade do Messias fica patente, uma vez
que todo ser humano é passível de tentação,
por outro, a tentação mostra a sua santidade.

Ao encarnar, Jesus assumiu plenamente a
condição humana, sem exigir privilégios por ser
Filho de Deus. Esteve sujeito a toda a espécie
de provações: abandonar o itinerário traçado
pelo Pai para escolher um projeto de vida ba-
seado no orgulho e na vanglória; usar mal o
poder recebido, e realizar milagres para ser
reconhecido pelo povo; a desviar-se da cruz, e
a escolher o caminho fácil do pacto com as
potências mundanas, para realizar a sua mis-
são; a buscar a fama e a admiração, por meio
de feitos espetaculares.

A santidade de Jesus revela-se na capaci-

Gestos alternativos
Com o título de “Gestos alternativos”, o Sr.

Arcebispo lançou uma mensagem para a Qua-
resma deste ano.

Nessa mensagem, o prelado convida a mu-
dar de critérios para uma felicidade comum.

Convida ainda as comunidades cristãs a ce-
lebrarem, durante o tempo festivo da Páscoa,
um “dia paroquial da fé” – diferente da Festa
da Fé do 6.º ano da Catequese –  para assinala-
rem a vivência do Ano da Fé que estamos a
celebrar, e que não pode ficar apenas pelos sím-
bolos externos da comunidade.

Pelo meio, realça o valor da reconciliação e
da partilha, informando que parte da Renúncia
Quaresmal (Contributo Penitencial) deste ano
reverterá para a missão católica de Itoculo, na
Província de Nampula, Moçambique.

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.

Catequese Quaresmal
No próximo dia 10 de Março, como cons-

ta no nosso programa da Semana Santa, te-
remos, às 17h00,  no Centro Paroquial de
Esposende uma Catequese Quaresmal fei-
ta pelo senhor Arcebispo, D. Jorge Ortiga.

Para além das pessoas comprometidas na
paróquia (Catequistas, movimentos, Confra-
rias, etc...) todos somos convidados. Reser-
vemos este dia para nos catequisarmos...

dade de vencer toda a espécie de tentação,
sem abrir mão do projeto do Pai, embora, de-
vendo sofrer as consequências da ousadia de
ser fiel.

A cruz será a suprema provação de Jesus.
Não lhe faltará o desejo de ser poupado dela.
Nem estará imune do pavor gerado por esta
cruel circunstância. Todavia, ao superá-la, es-
tará provado, mais do que nunca, ser Ele o Fi-
lho de Deus, santo e fiel.

O que aconteceu com Jesus acontece com
cada um de nós. Com uma diferença: Ele ven-
ceu! Venceu as tentações do poder, da rique-
za, da religião mágica, que utiliza Deus para
vantagens pessoais. Jesus não tentou Deus,
mas venceu o tentador. Nós, muitas vezes,
afastados do Espírito de Deus, deixamo-nos
vencer pelas tentações dos demónios de hoje,
criando os nossos deuses, os nossos "ídolos",
como valores absolutos (acima de Deus): o di-
nheiro, o prazer, o poder, o prestígio, o próprio
eu... Mas, com Jesus que venceu, também nós
haveremos de vencer! Diz o Evangelho que o
demónio deixou Jesus para voltar a agir sobre
Ele no momento oportuno. Foi quando, mais
tarde, Jesus foi condenado à morte.

Iniciamos na passada quarta-feira mais uma
caminhada quaresmal, na qual somos convida-
dos a repensar a nossa fé. Todos, em cada dia,
somos chamados a ser discípulos de Jesus e a
seguirmos a Sua Palavra. Ser discípulo, é se-
gui-l'O e anunciá-l'O, mesmo perante as difi-
culdades ou tentações que sentimos no nosso
dia-a-dia. Não tenhamos medo, ou vergonha
de adorar o Senhor nosso Deus que tanto nos
ama e de nos assumirmos como parte desta
Barca da fé, que é a Igreja.

Ao iniciarmos a nossa caminhada quares-
mal, olhemos também para a Sua Cruz, donde
emana a comunicação do amor de Deus por
nós, na entrega de Jesus Cristo, para que n'Ele
tenhamos a vida.




