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Domingo, 02 de março

10h00 — Paroquianos/Missa do Senhor
12h00 — Maria Amélia Rodrigues de Areia

e família
Adoração do SS.mo até às 19h00

19h00 — António Jorge Martins, pai e so-
brinho Hélder

Segunda, 03 de março – 16h30
— Noémia Martins da Silva e marido
Terça, 04 de março  – 17h00
— Encerramento do Retiro dos Adolescen-

tes com Eucaristia aberta a quem quiser
participar no Seminário da Silva (Bar-
celos)

Quarta, 05 de março – 19h00
Missa das Cinzas – Início da Qaresma

— Maria José Serra Braga e marido
Quinta, 06 de março – 19h00
— Rosa Irene Martins de Sá e marido
— Américo Losa
— José Fernando Machado
Sexta, 07 de março – 16h30
— Maria do Rosário Lima Nunes Novo e

família
Sábado, 08 de março – 19h00
— Acção de Graças à Ir.ª Lúcia
Domingo, 09 de março

10h00 — Paroquianos
12h00 — Rui Manuel Barros Zão e família
19h00 — José Joaquim de Lemos Afonso

(30.º Dia)

Sábado, 08 de março

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

As prioridades cristãs
são bem diferentes

das que o mundo apresenta...

02 a 09 de março de 2014
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Domingo, 09 de março

Domingo, 09 de março

Sábado, 08 de março – 19h00

Sábado, 08 de março – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Susana Maria Alves Dias

Serviço de Acólitos

— Francisco de Castro e Costa
— Ana Rita N. L. Velasco de
Sousa
— Joana Dulce Coutinho

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
          das crianças e catequistas

do 6.º Ano da Catequese

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

(In)formação
Semanal 720

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 8.º Ano
— José Gonçalo Almeida
— Ana Rafaela Sá de Barros

— Maria Emília Vilarinho
— Inês Zão
— Leandra Rodrigues

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

Grupo
Santa Maria
dos Anjos



8.º Domingo Comum
1.ª Leit. – Is 49, 14-15;
Salmo – Sal 61, 2-3. 6-7. 8-9ab;
2.ª Leit. – 1 Cor 4, 1-5;
Evangelho – Mt 6, 24-34

Na liturgia deste fim de semana somos
chamados a buscar o Reino de Deus e a sua
justiça.Como discípulos e discípulas, somos
convidados a ser o povo da nova aliança. Je-
sus propõe uma opção radical em favor do
Reino de Deus. Para isso é preciso romper
com o culto ao Deus dinheiro e ter confiança
em Deus Pai, sempre solícito e atento às nos-
sas necessidades e preocupações, para que,
disponíveis, concentremos todas as energias
na busca do seu Reino.

As leituras convidam-nos a uma reflexão
sobre as nossas prioridades. Recomenda que
dirijamos o nosso olhar para o que é verda-
deiramente importante e que libertemos o nos-
so coração da tirania dos bens materiais.

O cristão verdadeiramente comprometido
com a causa do Reino não vive obcecado com
os bens mais primários, pois tem absoluta con-
fiança nesse Deus que cuida dos seus filhos
com a solicitude de um pai e o amor gratuito e
incondicional de uma mãe.

A primeira leitura sublinha a solicitude e o
amor de Deus, desta vez recorrendo à ima-
gem da maternidade: a mãe ama o filho, com
um amor instintivo, avassalador, eterno, gra-
tuito, incondicional; e o amor de Deus man-
tém as características do amor da mãe pelo
filho, mas em grau infinito. Por isso, temos a
certeza de que Ele nunca abandonará os ho-

Confissões Quaresmais
(nas diversas Paróquias)

01/03 ........ Apúlia (Criaz) ......... 09h00-11h30
08/03 ................ Fão ................. 09h30-12h00
15/03 ............ Gemeses ............. 09h30-12h00
21/03 ................ Mar ................. 17h30-20h00
22/03 ...... Palmeira de Faro....... 09h00-12h00
22/03 ............. Curvos .............. 09h00-12h00
28/03 ............ Marinhas ............. 15h00-18h00
29/03 ............ Marinhas ............. 09h00-12h00
02/04 .............. Apúlia ............... 15h00-17h00
02/04 .............. Apúlia ............... 20h00-21h30
04/04 ............. Vila Chã.............. 20h00-22h00
05/04 ............. Belinho .............. 09h30-11h30
05/04 ............. Forjães .............. 09h30-11h30
10/04 ........... Fonte Boa ............ 17h00-20h00
11/04 ............... Antas ............... 20h00-21h00
12/04 ............... Antas ............... 09h00-11h30
12/04 ............. Gandra .............. 10h00-11h30
14/04 ..... Marinhas (Góios) ...... 18h30-20h30
15/04 ........... Esposende............ 20h00-21h00
18/04 ........... Esposende............ 10h00-12h00
19/04 ........... Esposende............ 10h00-12h00

Durante a Quaresma, e à semelhança
dos anos anteriores, estamos a organizar
um horário de Confissões Diário na Igre-
ja Matriz de Esposende. Na próxima se-
mana daremos conta desse horário.

Horário do Cartório Paroquial
Tendo em conta o Retiro de Adolescen-

tes e o Carnaval, esta semana o Cartório
Paroquial só vai funcionar no seguinte
horário:
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

mens e manterá para sempre a aliança que
fez com o seu Povo.

Na segunda leitura, Paulo convida os cris-
tãos de Corinto a fixarem o seu olhar no es-
sencial, que é a proposta de salvação e liber-
tação que, em Jesus, Deus fez aos homens, e
não no acessório, os veículos da mensagem.

O Evangelho convida-nos a buscar o es-
sencial por entre a enorme bateria de coisas
secundárias que, dia a dia, ocupam o nosso
interesse e nos garante que escolher o essen-
cial não é negligenciar o resto, porque o nos-
so Deus é um pai cheio de solicitude pelos
seus filhos, que provê com amor às suas ne-
cessidades.

O Evangelho faz parte da explicação do
Sermão da Montanha e enfatiza a opção pela
justiça do Reino, que é superior a toda a pre-
ocupação e deve caracterizar a prática dos
novos cidadãos do Reino.

Para Jesus não há como servir ao verda-
deiro Deus e ao dinheiro. Jesus alerta para o
poder escravizador que o dinheiro exerce so-
bre as pessoas. Jesus, sem negar a importân-
cia da preocupação com a comida, a saúde e
o vestir, ressalta a solicitude com tudo o que
constrói o Reino de Deus.

A Palavra de Jesus ensina a viver não uma
confiança passiva na providência divina, nem
o desprezo das exigências materiais. O con-
vite a olhar os pássaros do céu e os lírios do
campo ressalta o cuidado do Pai, dispensado
a todos os seres criados.

Jesus orienta os discípulos a buscar o es-
sencial, a não perder de vista a finalidade de
uma vida colocada ao serviço do Reino. A fé,
o abandono nas mãos de Deus, conduz a um
compromisso ativo na construção dum mun-
do justo e fraterno.




