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Domingo, 16 de março

10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
19h00 — Armindo Ferreira Gomes
Segunda, 17 de março – 16h30
— Santa Rita e Santa Filomena
Terça, 18 de março  – 19h00
— António Lopes da Silva Miranda
— António Augusto Lopes
— Maria José Viana Silva Pinto e Hortência

Viana
Quarta, 19 de março – 16h30
— S. José
Quinta, 20 de março – 19h00
— José Inácio Miranda Ferreira
— António Gonçalves Novo
— Angelina Dias Freixo
— Maria José da Silva
Sexta, 21 de março – 16h30
— Abílio Nunes Novo, esposa e filhos
Sábado, 22 de março – 19h00
— Manuel Miranda Figueiredo (7.º Dia)
— Lucinda Alice da Silva Vilas Boas (1.º

Aniv.º)
— Maria do Carmo Viana da Cruz (1.º

Aniv.º)

Domingo, 23 de março

10h00 — Paroquianos
12h00 — Noémia Martins da Silva e marido
19h00 — Márcio Ramos

Sábado, 22 de março

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Quaresma: um convite a fazermos
a experiência de Deus

na oração e nos sacramentos...

16 a 23 de março de 2014
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Domingo, 23 de março

Domingo, 23 de março

Sábado, 22 de março – 19h00

Sábado, 22 de março – 19h00

10h00

12h00

19h00— Luís Miguel Marques Garcia
— Marina Ferrari Rodrigues de Pina

Serviço de Acólitos

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

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
          das crianças e catequistas

do 4.º Ano da Catequese

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

(In)formação
Semanal 722

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 10.º Ano
— José Gonçalo Almeida
— Ana Rafaela Sá de Barros

— Marta Margarida Viana
— Ana Rita Sá da Silva
— Isabel Morais

— Da responsabilidade
dos Bombeiros e
do 7.º Ano da Catequese

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

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



2.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Gen 12, 1-4a;
Salmo – Sal 32 (33), 4-5. 18-19. 20 e 22;
2.ª Leit. – 2 Tim 1, 8b-10;
Evangelho – Mt 17, 1-9.

No segundo Domingo da Quaresma, a
Palavra de Deus define o caminho que o ver-
dadeiro discípulo deve seguir: é o caminho da
escuta atenta de Deus e dos seus projectos,
da obediência total e radical aos planos do Pai.

Na primeira leitura apresenta-se a figu-
ra de Abraão. Abraão é o homem de fé, que
vive numa constante escuta de Deus, que sabe
ler os seus sinais, que aceita os apelos de Deus
e que lhes responde com a obediência total e
com a entrega confiada. Nesta perspectiva,
ele é o modelo do crente que percebe o pro-
jecto de Deus e o segue de todo o coração.

Na segunda leitura, há um apelo aos se-
guidores de Jesus, no sentido de que sejam,
de forma verdadeira, empenhada e coerente,
as testemunhas do projecto de Deus no mun-
do. Nada – muito menos o medo, o comodis-
mo e a instalação – pode distrair o discípulo
dessa responsabilidade.

O Evangelho relata a transfiguração de
Jesus. Recorrendo a elementos simbólicos do
Antigo Testamento, o autor apresenta-nos uma
catequese sobre Jesus, o Filho amado de
Deus, que vai concretizar o seu projecto li-
bertador em favor dos homens através do dom
da vida. Aos discípulos, desanimados e assus-
tados, Jesus diz: o caminho do dom da vida
não conduz ao fracasso, mas à vida plena e
definitiva. Segui-o, vós Ritos Iniciais

O exemplo de Abraão nos diz para deixar
de lado coisas menos importantes. Ele faz o
que Deus lhe propõe: “Sai da tua terra, da

Programa da Semana Santa
Conforme anunciado, encontra-se já

disponível o Programa da Semana Santa,
que começa agora a ser distribuído, ao
mesmo tempo que fazemos o Peditório para
as despesas com o mesmo.

Desde já agradece-se a colaboração de
todos, dentro das suas possibilidades, mes-
mo em tempo de grandes dificuldades. Sin-
tamo-nos Igreja e vivamos a comunhão na
celebração da FÉ.

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. Miguel ...................  P. Ledo
Quinta .........  P. Brito ...................  P. Viana
Sexta ...........  P. Gaio.....................  P. Lima

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial con-

tinua a funcionar no seu horário normal:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

tua família e da casa de teu pai e vai para
a terra que eu te mostrar.” Abraão partiu.
Obediente! Disponível Corajoso na decisão!
Que fé! Como Abraão, a fé cristã exige de
nós conversão permanente. Deixar falsas se-
guranças e egoísmo, para fazermos desta terra
“uma terra onde corre leite e mel2.

Este é o tempo de conversão. Ouçamos
mais o Filho amado: “Eis o meu Filho ama-
do. Escutai-o!” Escutemos pois! Jesus trans-
figura-se entre Moisés e Elias. Fica com o
rosto reluzente, glorioso, angelical, como se já
estivesse ressuscitado. Moisés e Elias eram
as duas figuras mais respeitadas e mais san-
tas para o povo de Israel. Dizer que Jesus
estava entre eles era o mesmo que afirmar
que Jesus era o centro das Escrituras, o cen-
tro do universo.

Logo, Jesus deve ser o centro de nossa
vida, como nos tem dito muitas vezes o Papa
Francisco. E, estar com Ele, tê-lo como cen-
tro da vida é uma experiência muito marcan-
te. Pedro, Tiago e João estavam tão felizes,
tão encantados com aquela experiência, que
não queriam ir atrás de outras coisas.

Este segundo Domingo da Quaresma con-
vida-nos a fazermos essa experiência de Deus
na oração e nos sacramentos. E depois ser-
virmos aos irmãos. Armar três tendas e ficar
na montanha? Não. No final, os que crêem e
vivem a sua fé como Abraão, Elias e Moisés,
ressuscitarão. Como chegar lá? Trabalhando
neste mundo e transformando-o.

Jesus reluzente naquela montanha é o de-
sejo de Deus para todos nós. Mas há muitos
rostos desfigurados, com quem nos cruzamos
no nosso dia-a-dia!... E o nosso próprio ros-
to... é para os outros como o rosto de Cristo
(que bom estarmos aqui!...)Vamo-nos dei-
xar transfigurar pela presença de Deus na
nossa vida? Assim ajudaremos a transfigurar
a dura realidade do mundo em que viovemos.




