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Domingo, 30 de março

10h00 — Paroquianos

12h00 — Família Areias

19h00 — José Maria de Barros Lima Costa

Segunda, 31 de março – 16h30
— Augusto e Constâcia e José Miguel Sa-

cramento
Terça, 1 de abril  – 19h00
— Honra de Nossa Senhora de Fátima e Pas-

torinhos
—

Quarta, 2 de abril – 16h30
— Mário Neiva Losa

Quinta, 3 de abril – 19h00
— Jorge Mendes Vieira
— Manuel Jesus da Costa
—

Sexta, 4 de abril – 16h30
— Ass. do Sag. Coração de Jesus

Sábado, 5 de abril – 19h00
— Manuel Moreira de Sá

Domingo, 6 de abril

10h00 — Paroquianos/Missa do Senhor

12h00 — Maria da Glória Lopes de Miranda
e marido (participação dos Jovens e adoles-
centes do Sg. Coração de Jesus –  P. Varzim)

Adoração do Santíssimo até às 19h00

19h00 — Família Areia

Sábado, 5 de abril

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Não basta a Palavra de Jesus:
é necessária, também,

uma tomada de posição clara...

30 de março a 6 de abril de 2014
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Domingo, 6 de abril

Domingo, 6 de abril

Sábado, 5 de abril – 19h00

Sábado, 5 de abril – 19h00

10h00

12h00

19h00— Alexandre Domingues Figueiredo
— Ricardo Silva

Serviço de Acólitos

— Carlos Sampaio Barbosa
— Maria Georgete
— Isabel Monteiro

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 724

— 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
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Grupo
Nossa Senhora

das Dores



4.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a;
Salmo – Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6;
2.ª Leit. – Ef 5, 8-14;
Evangelho – Jo 9, 1-41.

As leituras deste Domingo propõem-nos o
tema da luz e definem a experiência cristã
como viver na luz.

A primeira leitura não se refere diretamen-
te ao tema da luz. No entanto, conta a esco-
lha de David para rei de Israel e a sua unção:
é um ótimo pretexto para refletirmos sobre a
unção que recebemos no dia do nosso Batis-
mo e que nos constituiu testemunhas da "luz"
de Deus no mundo.

Na segunda leitura, Paulo propõe aos cris-
tãos de Éfeso que recusem viver à margem
de Deus, isto é, nas trevas, e que escolham a
luz. Em concreto, S. Paulo explica que viver
na luz é praticar as obras de Deus: a bonda-
de, a justiça e a verdade.

No Evangelho, Jesus apresenta-se como
a luz do mundo; a sua missão é libertar os
homens das trevas do egoísmo, do orgulho e
da autossuficiência. Aderir à proposta de Je-
sus é enveredar por um caminho de liberdade
e de realização que conduz à vida plena. Da
ação de Jesus nasce, assim, o Homem Novo,
isto é, o Homem elevado às suas máximas
potencialidades pela comunicação do Espírito
de Jesus.

A narrativa do cego de nascença serve
para demonstrar como se chega à fé plena e
madura no Filho de Deus. Jesus recorda-nos
que, além dos olhos físicos, há outros olhos
que devem abrir-se ao mundo: são os olhos
da fé.

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.

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.

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.

A fé cristã não é essencialmente crer em
algo, mas sim, crer em alguém: em Jesus. Para
os cristãos crer em Jesus Cristo é crer em
quem conduziu a humanidade, que caminha-
va nas trevas, à luz.

A fé é a luz que ilumina a nossa vida e dá
alento ao nosso peregrinar na terra. O pró-
prio Jesus apresenta-se como luz que nos ajuda
a descobrir os verdadeiros valores. Ilumina-
dos por Cristo, seremos reflexo da Sua luz e
viveremos na alegria da fé que se manifesta
na confiança em Deus.

O cego é protótipo da humanidade que vive
na frente do Senhor em obediência à sua Pa-
lavra. O cego fica curado porque obedece ao
mandamento de Jesus: este é o primeiro dado
importante que é preciso salientar. Não basta
a Palavra de Jesus: é necessária, também, uma
tomada de posição clara, que se realiza na
obediência à sua Palavra.

Depois o cego realiza um caminho progres-
sivo de libertação que o levará até a discutir
com os fariseus, vencendo o medo, e a posi-
cionar-se claramente do lado de Jesus. O cego,
seguindo Jesus, realiza uma caminhada voca-
cional saindo de todos os obstáculos que a
humanidade vive, tornando-se assim capaz de
um pensamento autónomo perante o Senhor.

Esta é a força libertadora de Jesus: Ele
veio para nos libertar do medo de viver, do
medo de ver, do medo de ser. Só seguindo
Jesus, só deixando-se tocar por Ele e deixan-
do que Ele toque os nossos olhos cegos, po-
deremos enxergar a realidade e, assim, acom-
panhá-l'O no caminho da vida verdadeira.

Que esta quaresma, que estamos a viver,
produza em nós o desejo de ver e a força para
abandonar as amarras do mundo no qual so-
mos atrelados e, assim, acompanhar o Senhor
Jesus no Caminho da Vida.




