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Domingo, 24 de março
10h00 — Paroquianos
12h00 — Nelson da Silva Torres
19h00 — Abílio Nunes Novo, esposa e filhos
Segunda, 25 de março
16h30 — Int. de Mons. Baptista de Sousa
21h00 — Missa da Reconciliação
Terça, 26 de março — 19h00
— Lucinda Alice da Silva Vilas Boas (7.º Dia)
— Elisa Alves Carneiro (30.º Dia)
— José Maria Barros Lima Costa (1.º Aniv.º)
— Joana Terra de Sousa

Maria Idalina Abreu Neto Fernandes
— Jorge Mendes Vieira
— Maria Adelaide Marques Reis e filho Artur
Quarta, 27 de março  — Só às 16h30
16h30 — Int. de Mons. Baptista de Sousa
21h00 — Missa e Procissão de Velas des-

de a Capela de N.ª S.ª da Saúde
Quinta, 28 de março  — 17h00
— Paroquianos

Missa da Instituição da Eucaristia
Sexta, 29 de março — 15h30

Celebração da Paixão do Senhor
Sábado, 30 de março  — 22h00
— Paroquianos – Vigília Pascal
Domingo, 31 de março
10h00 — Paroquianos
12h00 — Paroquianos
20h00 — Paroquianos

Consulte também na Internet ou na Igreja
Programa da Semana Santa

Sábado, 30 de março

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Uma atmosfera
de serenidade e de misericórdia
envolve a Pessoa do Salvador....

24 a 31 de março de 2013
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Domingo, 31 de março

Domingo, 31 de março

Sábado, 30 de março

Sábado, 30 de março

10h00

12h00

20h00

— Inês Zão
— Leandra Rodrigues
— Rita Chavães

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 9.º Ano

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes

do 10.º Ano da Catequese

— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

— Ana Rita N. L. Velasco Sousa
— Francisco Guimarães de Melo
— Maria Helena Agante

10h00

12h00

20h00

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes
     do 8.º Ano (Festa da Vida)

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

— José Gonçalo Almeida
—

(In)formação
Semanal 670

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



Domingo de Ramos
1.ª Leit. – Is 50, 4-7;
Salmo 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24;
2.ª Leit. – Filip 2, 6-11;
Evangelho – Lc 22, 14 – 23, 56.
A Liturgia da Palavra deste Domingo de

Ramos na Paixão do Senhor, é toda referente
a Cristo triunfante  ao encontro da morte com
a liberdade de Filho. A Liturgia deste domin-
go, portanto, reveste-se de dois aspectos, apa-
rentemente contraditórios: fala-nos de triunfo
e de glória para, logo a seguir nos apresentar
a leitura da Paixão.

Apresenta-nos, portanto, a figura de Je-
sus no seu aspecto de Rei messiânico e ao
mesmo tempo de “Servo do Senhor”. A en-
trada triunfal conduz à Paixão, mas a Paixão
só é plenamente compreendida por aquele que
reconhece o carácter messiânico de Jesus
Cristo. A morte é apenas um aspecto do Mis-
tério total da Páscoa.

Jesus caminha para a morte, voluntaria-
mente, numa liberdade total, em amorosa en-
trega pelos homens. Ao aceitar o entusiasmo
da multidão, que bem depressa se mostrará
desiludida com o Messianismo de Jesus, o
Senhor quer mostrar a liberdade perfeita com
que o "Servo Sofredor" vai realizar a Sua mis-
são redentora.

Na 1.ª Leitura, o profeta Isaías apresen-
ta-nos o “Servo de Deus” que se oferece
como vítima pelos homens seus irmãos. En-
tregando-Se confiadamente à Vontade do Pai,
seguro de que Ele O assistirá, não hesita em
cumprir a Sua missão, que o levará à morte.
No aniquilamento da morte começa, porém, a
Sua elevação à glória. Na Sua humilhação,
Deus far-Lhe-á conhecer a exaltação, ainda
que por momentos possa sentir o abandono
de Deus, como proclama também o Salmo

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!...

Semana Santa
A Semana Santa – tradição religiosa

católica que celebra a Paixão, a Morte e a
ressurreição de Jesus Cristo – está carre-
gada de sentido cristão e deve ser tempo
para refletir sobre Jesus Cristo, filho de
Deus, que ofereceu sua vida para que nós
possamos viver em paz.

Em Ano da Fé procuremos todos viver
esta Semana Santa professando, celebran-
do, vivendo e rezando a nossa fé nos di-
versos momentos que a Programação nos
propõe.

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.

Responsorial:  “Meu Deus, Meu Deus, por-
que Me abandonastes”.

Na 2.ª Leitura, S. Paulo diz aos Filipen-
ses, e hoje também a todos os homens, que
Jesus se fez um de nós, sujeitando-se às con-
tingências da natureza humana, em obediên-
cia ao Pai, para nos poder salvar: “Assumin-
do a condição de servo, tornou-Se seme-
lhante aos homens. Aparecendo como ho-
mem, humilhou-Se ainda mais, obedecen-
do até a morte, e morte de cruz”.

No aniquilamento da morte começa, po-
rém, a Sua elevação à  glória. S. Lucas – o
evangelista da misericórdia – mostra-nos que
é sobretudo a bondade que brilha. Envolto no
clarão da Divindade, Jesus é apresentado
como Aquele que combate contra o poder das
trevas não pela força exterior, mas pela força
da alma e pela bondade. Essa bondade mani-
festa-se para com Pedro, Malco, as mulheres
de Jerusalém e o bom ladrão.

O próprio carácter odioso dos inimigos de
Jesus parece atenuar-se, através de porme-
nores, que  o Evangelista anota. Uma atmos-
fera de serenidade e de misericórdia envolve,
na verdade, a Pessoa do Salvador. Ao antigo
Povo eleito, obstinado em não reconhecer a
divindade de Jesus, sucede-se o novo Povo
de Deus.

O que resgata a Sua morte, o que a trans-
figura – para Ele e para nós – é o imenso
peso de amor com que faz dom da Sua vida,
para nos libertar  da  violência e do ódio, do
fanatismo e do medo, do   orgulho e da auto-
suficiência; para nos tornar – como Ele – dis-
poníveis para Deus e para os outros, capazes
de amar e perdoar, de ter confiança e recons-
truir, de crer no homem ultrapassando as apa-
rências e as deformações.

Graças ao sacrifício de Jesus, todos os
homens podem agora aproximar-se de Deus,
dentro do plano da História da Salvação.




