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rDomingo, 17 de março

10h00 — Paroquianos

12h00 — José Fernando Machado

19h00 — Maria de Lurdes Novo Vareiro
Machado

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

Terça, 19 de março — 19h00
— S. José
— António Lopes da Silva Miranda
— António Pedro Areia Losa e família
— Quintino Martins Alves
— Américo da Conceição Neto
— Augusto Alves Guimarães
Quarta, 20 de março  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 21 de março  — 19h00
— Maria da Silva Duarte e família
— Manuel Moreira de Sá
— Fernanda Monteiro
— José Márcio Torres Barros
Sexta, 22 de março — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
21h00 – Via-Sacra interparoquial

Sábado, 23 de março  — 19h00
— Rui Filipe Braga Pinto Macedo

Domingo, 24 de março
10h00 — Paroquianos

12h00 — Nelson da Silva Torres

19h00 — Abílio Nunes Novo, esposa e filhos

Sábado, 23 de março

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Jesus convida-nos
 pôr de lado os preconceitos
e a fazermos a comunhão...

17 a 24 de março de 2013
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Domingo, 24 de março

Domingo, 24 de março

Sábado, 23 de março

Sábado, 23 de março

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Maria Emília Vilarinho

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 10.º Ano

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes

do 7.º Ano da Catequese

— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz
— Francisco de Castro e Costa

10h00

12h00

19h00

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

— Da responsabilidade
     das crianças e catequistas
     do 1.º e 6.º Ano da Catequese

— José Gonçalo Almeida
—

(In)formação
Semanal 669



5.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Is 43, 16-21;
Salmo – Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
2.ª Leit. – Filip 3, 8-14
Evangelho – Jo 8, 1-11.
A Liturgia da Palavra deste 5.º Domingo

da Quaresma coloca-nos numa situação de
profunda confiança, como pecadores diante
de um Deus de Misericórdia que, através da
Sua Igreja nos pode continuar a dizer Vai e
não tornes a pecar.  Como todos sabemos por
experiência própria, a vida está marcada por
sucessivos fracassos, frutos da nossa condi-
ção humana de pecadores, contra os quais
temos que travar uma constante luta de todos
os dias, na expectativa de alcançarmos o per-
dão, pela palavra sacramental da Igreja que
nos pode dizer, sempre que nos arrepender-
mos: Vai em paz e não tornes a pecar.

A 1.ª Leitura, do profeta Isaías, lembra-
nos que, apesar do nosso pessimismo, deve-
mos ter confiança porque Deus, que nunca
abandonou o seu  Povo, Israel, também não
nos abandonará a nós.

Deus está presente na História e continua,
actualmente, a realizar a Sua obra de salva-
ção na Igreja e no mundo. Atento aos «sinais
dos tempos» o cristão mantém o coração
aberto à ação de Deus, em fidelidade  ao Se-
nhor e à Igreja, unindo na fé o passado e o
presente, na expectativa da obra nova que
Deus levará a cabo: a nossa libertação final.
As maravilhas da obra do Senhor são procla-
madas no Salmo Responsorial: “O Senhor fez
maravilhas em  favor do Seu Povo”!

Na 2.ª Leitura, S. Paulo diz aos Filipen-
ses, e hoje também a todos os homens, que
adquirir o «conhecimento» de Cristo Jesus,
deve ser o ideal da vida cristã. Conhecer a
Cristo, para S. Paulo, é entrar em relação

Confissões Quaresmais
Esta semana ainda teremos o Serviço

diário de Confissões com o seguinte horá-
rio:
        Dia  09h00 15h00
Segunda-feira ....  P. Gaio ........  Monsenhor
Segunda-feira .... P. Armindo (10h00-11h00)
Terça-feira .........  P. Avelino ............ P. Brito
Quarta-feira ......  P. José António... P. Lima
Quinta-feira .......  P. Ledo.............. P. Viana
Sexta-feira .........  P. Delfim ......... P. Miguel

Aos sábados temos o serviço de Confis-
sões distribuído pelas diversas paróquias.

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.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende esta

semana terá um horário diferente, tendo
em conta o Lausperene em Vila Chã. As-
sim, funcionará no seguinte horário:
Terça .............................  18h30 – 19h00
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

pessoal com Ele, é estabelecer uma união vi-
tal com Aquele que passou da morte à vida e
nos torna capazes de, por nosso lado, passar-
mos da morte do pecado à vida da graça, pela
Sua mesma força de Ressuscitado, que Ele
nos comunica.

No Evangelho, S. João apresenta-nos a
mulher adúltera a quem Jesus, depois de ver
que ninguém lhe atirava uma pedra, também
disse: «Vai, e não tornes a pecar». O peca-
do é uma dolorosa realidade no mundo. É uma
desordem que altera profundamente os pla-
nos de Deus e nos fere no mais íntimo do nos-
so ser, com repercussões na vida dos nossos
irmãos.  Jesus denuncia o pecado, onde quer
que ele se encontre; com a Sua vida e a Sua
morte em expiação dos pecados, deixa bem a
claro a maldade do pecado e denuncia-o cla-
ramente.

Jesus leva assim todos aqueles homens «a
começar pelos mais velhos», a confessar pu-
blicamente que também tinham pecados. Pe-
rante o pecador, a atitude de Jesus é uma ati-
tude de salvação a partir do arrependimento
do pecador: “não tornes a pecar”.

Somos o povo que Deus formou para si,
porque Deus irrigou com a sua água o deser-
to da nossa vida. A água do Baptismo é novi-
dade de vida.  E Cristo repete-nos: “Vai, e
não peques mais”.

Jesus não nos convida a aderir a uma nova
religião, mas convida-nos a deixar a nossa
própria instalação humana, dum culto e duma
moral, para integrarmos um movimento. Quem
faz parte do seu movimento, deixa de ser um
separado, porque Jesus quebra as fronteiras
interditas dos que dividem apenas o mundo
em bons e maus, justos e pecadores...

Jesus convida-nos também a pôr de lado
os preconceitos e a entrar num mundo deles,
afirmando: “Não vim chamar os justos, mas
os pecadores”.




