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Domingo, 03 de março
10h00 — Paroquianos

12h00 — Armando Rosas Martins

Adoração do santíssimo até às 19h00

19h00 — José Fernando Machado

Segunda, 04 de março — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 05 de março — 19h00
— Maria Amélia Ferreira Rodrigues Areia e

família
— Arnaldo José Barbosa Nunes da Silva
— Maria Teresa Barros de Lima Costa e fa-

mília

Quarta, 06 de março  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 07 de março  — 19h00
— Albino Novais da Venda
— José Alexandre Costa Nunes da Silva
— Maria José Viana Silva Pinto
— Manuel Fernandes Gomes

Sexta, 08 de março — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 09 de março  — 19h00
— Sizinia Vilas Boas Ribeiro e filho

Domingo, 10 de março
10h00 — Paroquianos

12h00 — Belmira Alves da Silva e família

19h00 — Maria José da Silva (30.º Dia)

Sábado, 09 de março

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

A conversão é uma passagem
da fé aceite passivamente

a uma fé ativamente conquistada...

3 a 10 de março de 2013

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, 10 de março

Domingo, 10 de março

Sábado, 09 de março

Sábado, 09 de março

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Inês Zão
— Leandra Rodrigues

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 8.º Ano

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 9.º Ano da Catequese

— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

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

10h00

12h00

19h00

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

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

— José Gonçalo Almeida
—

(In)formação
Semanal 667

Grupo

Cristo Rei



3.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Ex 3,1-8a.13-15;
Salmo – Sal 102 (103), 1-2. 3-4. 6-7. 8 e 11;
2.ª Leit. – 1 Cor 10, 1-6. 10-12
Evangelho – Lc 13, 1-9.
A Liturgia da Palavra deste 3.º Domingo

da Quaresma ensina-nos que Deus não nos
salva sem nós, ou seja, que devemos cons-
tantemente fazer uma conversão de vida, ou
uma atualização da nossa fé, que precisa de
obras para alcançar a salvação.

A conversão é um ato livre do homem, e
a atualização da sua Fé é uma constante da
sua vida. A conversão consiste num exame
profundo de si mesmo e implica muitas vezes
o retomar de um novo caminho. Há situações
em que por vezes não é fácil agir e outras em
que é muito difícil e doloroso reagir. Todavia
Deus não nos salva sem nós.

Na 1.ª Leitura, do Livro do Êxodo, Deus
manifesta-Se a Moisés em toda a Sua gran-
deza e transcendência, mas, ao mesmo tem-
po, mostra-Se também muito próximo do ho-
mem para lhe fazer sentir que o ama e lhe
dizer que ele deve colaborar.

Tão próximo que está atento aos seus pro-
blemas e é sensível às suas dificuldades. É
por isso que Ele intervém na história dos ho-
mens e toma a iniciativa de os salvar.

Chamando Moisés, enviando-o para o meio
dos seus, a fim de os libertar duma situação
desesperada, Deus mostra bem que Ele é
«Aquele que é», que não dorme, nem es-
quece as Suas promessas, mas está sempre
no meio do Seu Povo. Ele é um Deus de amor
e de compaixão, como proclama também o
Salmo Responsorial : “O Senhor é clemen-
te, e cheio de compaixão”.

Na 2.ª Leitura, S. Paulo diz aos Coríntios,
e hoje também a todos os homens, que a obra

Apostolado da Boa Imprensa
Encontram-se entre nós, neste fim-de-se-

mana, à saída das Missas, um grupo de leigos
universitários consagrados ao Apostolado da
Boa Imprensa.

Trazem uma proposta de leitura: “O Li-
vro da Confiança”, uma obra escrita por um
conhecido escritor sacro-francês, e que teve
muitas edições e uma larga difusão nos paí-
ses cristãos da Europa.

Em resumo, o autor, com base no Evange-
lho, nos escritos dos santos e na Sagrada Es-
critura, demonstra a necessidade imperativa
da prática dessa virtude – a confiança em
Deus – um tema recorrente nas páginas do
Evangelho e a flor mais excelsa que brota da
virtude Teologal da Esperança.

É uma leitura especialmente recomenda-
da em épocas de crise, tal como a que esta-
mos a viver agora.

O livro custa 5,00 € (cinco euros), e quem
o adquirir ainda contribui com o envio dos mes-
mos para as missões portuguesas em África.

Catequese Quaresmal
Foi alterada, pelo Senhor Arcebispo, a data

da Catequese Quaresmal feita por ele em
Esposende. Assim, já não será no dia 10 de
Março, como consta no nosso programa da
Semana Santa, mas no dia 15 de março, às
21h00, na Igreja Matriz.

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

realizada por Deus para cumprir os Seus de-
sígnios, manifestados a Moisés, no Sinai, foi
admirável. Contudo, apesar de tantas mara-
vilhas e de tantos benefícios, muitos daqueles
que foram libertados da escravidão do Egip-
to, não souberam corresponder ou colaborar,
e morreram, isto é, foram excluídos da salva-
ção. “Mas a maior parte deles não agra-
dou a Deus, uma vez que ficaram mortos
no deserto”. Esta experiência do Êxodo é,
segundo S. Paulo, um aviso para o novo Povo
de Deus: a salvação oferecida por Deus, no
Batismo, não actua automaticamente, isto é,
precisa da nossa colaboração porque Deus
não nos salva sem nós. Por isso dizemos que
os Sacramentos, sinais de salvação que nos
ligam a Cristo Ressuscitado, não são sinais
mágicos, que salvem sem a nossa colabora-
ção.

No Evangelho, Jesus, contrariando uma
opinião corrente entre os seus contemporâ-
neos (Jo.9,3), afirma que, na vida presente,
não existe relação direta entre o pecado e a
desgraça. As calamidades e desgraças, sen-
do sinais e consequências do nosso pecado,
não podem ser interpretadas como uma puni-
ção. Não deixam, porém, de constituir um
apelo da parte de Deus à mudança de vida,
à conversão permanente: «Julgais que...?
Pois Eu digo-vos que não». Trata-se de um
apelo que todos temos de acolher, pois não
somos melhores do que os que sofrem. Uma
desgraça não é sinal de castigo divino para os
que são atingidos, mas apelo à conversão para
os sobreviventes.

Somos todos pecadores. A conversão é um
exame profundo de si mesmo e da direção
que tem tomado a própria vida. Daí que impli-
ca numa “mudança de direção”. É uma pas-
sagem da fé aceite passivamente, fé her-
dada, a uma fé ativamente conquistada,
como resposta ao dom de Deus e à inter-
venção do Espírito na nossa vida.




