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Domingo, 09 de março

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

(30.º Dia)
Segunda, 10 de março – 16h30
— Santa Filomena
Terça, 11 de março  – 19h00
— S. Judas Tadeu
Quarta, 12 de março – 16h30
— S. João
Quinta, 13 de março – 19h00
— Eugénia Miranda Igreja e marido
— José Fernando Machado
— Leontina Eiras, flho, nora e neto
Sexta, 14 de março – 16h30
— Francisco da Cruz, sogra e cunhada
Sábado, 15 de março – 19h00
— Maria da Silva Duarte e família
Domingo, 16 de março

10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
19h00 — Armindo Ferreira Gomes

Programa da Semana Santa
Estando já em fase de conclusão a ela-

boração do Programa da Semana Santa,
esperamos já o ter pronto para distribuir
no próximo fim de semana, altura em que
a Comissão iniciará o seu peditório para
levar a cabo as mesmas solenidades.

Sábado, 15 de março

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

QUARESMA:
– uma caminhada cristã

rumo à PÀSCOA

09 a 16 de março de 2014
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Domingo, 16 de março

Domingo, 16 de março

Sábado, 15 de março – 19h00

Sábado, 15 de março – 19h00

10h00

12h00

19h00— Alexandre Domingues Figueiredo
— 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
do 3.º e 4.º Ano

(In)formação
Semanal 721

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 7.º Ano
— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Maria Gabriela Viana

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 8.º Ano da Catequese

Grupo

Cristo Rei
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1.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Gen 2, 7-9 – 3, 1-7;
Salmo – Sal 50 (51), 3-4. 5-6a. 12-13. 14 e 17
2.ª Leit. – Rom 5, 12-19;
Evangelho – Mt 4, 1-11.

Na liturgia deste fim de semana, celebran-
do o 1.º domingo da quaresma, somos cha-
mados a iniciar a nossa caminhada rumo à
celebração da Páscoa.

Nesta liturgia, Jesus quer mostrar-nos que,
antes de qualquer iniciativa, devemo-nos re-
colher e, no silêncio, orar, experimentar Deus
na nossa vida, conversar e escutar o que Ele
nos fala. O tempo da Quaresma é propício
para este recolhimento. O caminho é longo e
precisamos, neste momento, fazer um balan-
ço da nossa vida. É tempo de conversão.

No evangelho de S. Mateus encontramos
Jesus que, depois de ser batizado por João,
foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser
tentado pelo diabo.

No início da nossa caminhada quaresmal,
a Palavra de Deus convida-nos à conversão,
isto é, a recolocar Deus no centro da nossa
existência, a aceitar a comunhão com Ele, a
escutar as suas propostas, a concretizar no
mundo, com fidelidade, os seus projetos.

A primeira leitura afirma que Deus criou o
homem para a felicidade e para a vida plena.
Quando escutamos as propostas de Deus,
conhecemos a vida e a felicidade; mas, sem-
pre que prescindimos de Deus e nos fecha-
mos em nós próprios, inventamos esquemas
de egoísmo, de orgulho e de prepotência e
construímos caminhos de sofrimento e de
morte.

A segunda leitura propõe-nos dois exem-
plos: Adão e Jesus. Adão representa o ho-

Serviço de Confissões
ao longo da Quaresma

A Igreja Matriz de Esposende oferece
ao longo da Quaresma um Serviço de Con-
fissões diárias com o seguinte horário:
Dia .............  09h00 ......................  15h00
Segunda ...  P. Armindo.............  P. Catarino
Terça ........  P. Avelino ......  P. José António
Quarta .......  P. Ledo .................  P. Miguel
Quinta .........  P. Brito ...................  P. Viana
Sexta ...........  P. Gaio.....................  P. Lima

Aos Sábados os diversos sacerdotes en-
contram-se a confessar nas diferentes Pa-
róquias do Arciprestado, conforme o Ca-
lendário que publicamos juntamente com
a Mensagem do Papa para a Quaresma.

Contributo Penitencial
O Contributo Penitencial da nossa Ar-

quidiocese – que iremos recolher, como é
habitual, no Domingo de Ramos – reverte-
rá este ano para o Fundo Partilhar com Es-
perança, a partir do qual continuamos a res-
ponder às necessidades materiais dos mais
carenciados de todas as paróquias, e para
duas iniciativas da Diocese de Pemba, Mo-
çambique: projeto de proteção de crian-
ças desnutridas e órfãos da Paróquia
Maria Auxiliadora (sacerdotes da socieda-
de Missionária da Boa Nova) e construção
duma Escola Infantil na Paróquia de San-
ta Maria, em Namuno, primeira Missão
Católica nessa região iniciada há 90 anos (Pa-
dres Monfortinos).

mem que escolhe ignorar as propostas de Deus
e decidir, por si só, os caminhos da salvação e
da vida plena.

Jesus escolhe viver na obediência às pro-
postas de Deus e aos projetos do Pai. O es-
quema de Adão gera egoísmo, sofrimento e
morte; o esquema de Jesus gera vida plena e
definitiva.

O Evangelho apresenta o exemplo de Je-
sus. Ele recusou, de forma absoluta, uma vida
vivida à margem de Deus e dos seus proje-
tos. A Palavra de Deus garante que, na pers-
pectiva cristã, uma vida que ignora os proje-
tos do Pai e aposta em esquemas de realiza-
ção pessoal é uma vida perdida e sem senti-
do; e que toda a tentação de ignorar Deus e
as suas propostas é uma tentação diabólica
que o cristão deve, firmemente, rejeitar.

Jesus deixa-se conduzir pelo Espírito do
Pai, mesmo sabendo que será tentado pelo
demónio. Ele vai, defronta-se com dificulda-
des, mas confia. Com esta atitude, Jesus quer
ensinar-nos como devemos lutar e vencer as
nossas tentações: com confiança em Deus,
com a oração, com a graça divina e com a
fortaleza.

Jesus manifesta a sua natureza humana,
fazendo jejum mesmo tendo fome, para mos-
trar que somos capazes de uma paragem na
nossa vida para a reflexão e contemplação.
Jesus quer mostrar que antes de começar a
sua obra messiânica, será necessário uma
preparação, com oração e jejum no deserto.

A Igreja estabelece anualmente o tempo
de jejum quaresmal, tempo este em que nos
devemos preparar, com a oração e a penitên-
cia, que será fundamental para a nossa mu-
dança de vida. Uma boa reflexão, no silêncio,
sempre deverá acontecer antes de empreen-
dermos alguma atividade ou tomarmos algu-
ma decisão importante.




