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Domingo, 23 de março

10h00 — Paroquianos

12h00 — Noémia Martins da Silva e marido

19h00 — Márcio Ramos

Segunda, 24 de março – 16h30
—
Terça, 25 de março  – 19h00
— Manuel Capitão Cepa e sogros
— Maria José Viana Silva Pinto e Hortência

Viana
— Maria Teresa Barros Lima Costa
—

Quarta, 26 de março – 16h30
— Santa Rita

Quinta, 27 de março – 19h00
— Eugénia Miranda Igreja e marido
— António Luzio Campino
—
—

Sexta, 28 de março – 16h30
— Ass. do Sag. Coração de Jesus

Sábado, 29 de março – 19h00
— Manuel Moreira de Sá

Domingo, 30 de março

10h00 — Paroquianos

12h00 — Família Areias

19h00 — José Maria de Barros Lima Costa

Sábado, 29 de março

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

A água que Jesus dá é o Espírito,
a força que vem de dentro

e jorra para a vida eterna...

23 a 30 de março de 2014
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Domingo, 30 de março

Domingo, 30 de março

Sábado, 29 de março – 19h00

Sábado, 29 de março – 19h00

10h00

12h00

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

Serviço de Acólitos

— Francisco Guimarães de Melo
— Maria Helena Agante
— Maria Isabel V. Rodrigues

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 723

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 9.º Ano
— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

— António Jardim
— Catarina Jardim
— Joana Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 10.º Ano da Catequese
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Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



3.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Ex 17, 3-7;
Salmo – Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Rom 5, 1-2. 5-8;
Evangelho – Jo 4, 5-42.

Na liturgia deste 3.º domingo da quares-
ma, somos chamados, a exemplo da samari-
tana, a ouvir a voz de Jesus e beber da fonte
de água viva.

Necessária para a existência de todos os
seres vivos, a água é um elemento natural que
nos é dado, não é fruto de trabalho: a água
viva de uma fonte exprime também o milagre
renovado da vida.

No evangelho, Jesus transforma as cir-
cunstâncias simples e comuns da vida, como
buscar água num poço, em momentos espe-
ciais, de graça e salvação. Ele é a água viva
para a sede mais ardente que todos sentimos.

A Palavra de Deus que hoje nos é propos-
ta afirma, essencialmente, que o nosso Deus
está sempre presente ao longo da nossa ca-
minhada pela história e que só Ele nos ofere-
ce um horizonte de vida eterna, de realização
plena, de felicidade perfeita.

A primeira leitura mostra como Deus
acompanhou a caminhada dos hebreus pelo
deserto do Sinai e como, nos momentos de
crise, respondeu às necessidades do seu Povo.
O quadro revela a pedagogia de Deus e dá-
-nos a chave para entender a lógica de Deus,
manifestada em cada passo da história da
salvação.

A segunda leitura repete, em outros ter-
mos, o ensinamento da primeira: Deus acom-
panha o seu Povo em marcha pela história; e,
apesar do pecado e da infidelidade, insiste em

Semana Santa
No dia 5 de Abril, pelas 16h00, estará

no Centro Paroquial a armadeira para ti-
rar as medidas às crianças/adultos que irão
participar como figurados nas procissões
da Semana Santa.

Recorda-se que, se queremos procissões
dignas não nos podemos escusar de parti-
cipar, até como figurados."

Entretanto, encontra-se já disponível o
Programa da Semana Santa, que está a
ser distribuído, ao mesmo tempo que faze-
mos 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

Aos Sábados os diversos sacerdotes en-
contram-se a confessar nas diferentes Pa-
róquias do Arciprestado.

oferecer ao seu Povo, de forma gratuita e in-
condicional, a salvação.

O Evangelho também não se afasta desta
temática e garante-nos que, através de Jesus,
Deus oferece ao homem a felicidade, não a
felicidade ilusória, parcial e falível, mas a vida
eterna. Quem acolhe o dom de Deus e aceita
Jesus como o Salvador do mundo, torna-se um
Homem Novo, que vive do Espírito e que ca-
minha ao encontro da vida plena e definitiva.

O quarto capítulo de João é considerado
uma grande catequese batismal. Jesus é apre-
sentado como Messias, Filho de Deus, envia-
do pelo Pai para criar o homem novo. Uma
mulher, sem nome, aproxima-se para buscar
água. Ela não tem nome porque é a própria
humanidade que está procurando algo que
sacie de uma vez por todas a sua sede.

Jesus é o presente de Deus que a humani-
dade precisa conhecer. A água que Jesus dá
é o Espírito, a força que vem de dentro e jorra
para a vida eterna.

A mulher samaritana, diante do encontro
com Jesus, torna-se missionária do seu pró-
prio povo. A evangelizada torna-se evangeli-
zadora. Não é possível encontrar-nos com a
Vida Nova em Jesus sem que nos tornemos
missionários, alastrando a mensagem do Rei-
no de Deus entre nós, na construção de um
mundo onde todos “tenham a vida e a vida
em plenitude”.

Quem faz a experiência de intimidade com
Jesus, necessariamente entra num processo
de conversão, no seguimento do Mestre, e tor-
na-se missionário da Boa Nova. Nunca nos
cansemos nessa busca da água viva, pois só
ela nos pode satisfazer. Ao longo desta Qua-
resma peçamos como a mulher da Samaria:
“Senhor, dá-me essa água para que não
tenha mais sede”.




