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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

Segunda, 7 de abril – 16h30
—
Terça, 8 de abril  – 19h00

Não há Missa

Quarta, 9 de abril – 16h30
—

Quinta, 10 de abril – 19h00
—
—

Sexta, 11 de abril – 16h30
—

Sábado, 12 de abril – 19h00
— Maria Auxília Cardoso da Silva e Rosen-

do dos Santos Portela

Domingo, 13 de abril
09h45 — Bênção dos Ramos (Misericórdia)
10h00 — Paroquianos/Missa da Paixão

Procissão aos Enfermos
12h00 — Maria da Glória Lopes de Miranda

e marido
19h00 — Manuel Miranda Figueiredo (30.º

Dia)

Sábado, 12 de abril

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Deixemo-nos guiar pelo Espírito!
Renovemo-nos!

Convertamo-nos!

6 a 13 de abril de 2014
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Domingo, 13 de abril

Domingo, 13 de abril

Sábado, 12 de abril – 19h00

Sábado, 12 de abril – 19h00

10h00

12h00

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

Serviço de Acólitos

— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz
— Francisco de Castro e Costa

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 725

— 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
Santa Maria
dos Anjos



5.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Ez 37, 12-14;
Salmo – Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8;
2.ª Leit. – Rom 8, 8-11;
Evangelho – Jo 11, 1-45.

Neste 5.º Domingo da Quaresma, a litur-
gia garante-nos que o desígnio de Deus é a
comunicação de uma vida que ultrapassa de-
finitivamente a vida biológica: é a vida defini-
tiva que supera a morte.

Na primeira leitura, Deus oferece ao seu
Povo exilado, desesperado e sem futuro, con-
denado à morte, uma vida nova. Essa vida
vem pelo Espírito, que irá recriar o coração
do Povo e inseri-lo numa dinâmica de obedi-
ência a Deus e de amor aos irmãos.

A segunda leitura lembra aos cristãos
que, no dia do seu Batismo, optaram por Cris-
to e pela vida nova que Ele veio oferecer. Con-
vida-os, portanto, a serem coerentes com essa
escolha, a fazerem as obras de Deus e a vi-
verem segundo o Espírito.

O Evangelho garante-nos que Jesus veio
realizar o desígnio de Deus e dar aos homens
a vida definitiva. Ser amigo de Jesus e aderir
à sua proposta, fazendo da vida uma entrega
obediente ao Pai e um dom aos irmãos e en-
trar na vida definitiva. Os que vivem desse
jeito experimentam a morte física; mas não
estão mortos: vivem para sempre em Deus.

Depois de quarenta dias de penitência e
oração, vamos contemplar hoje a Ressurrei-
ção e a Vida. O acontecimento de hoje con-
duz à Páscoa da morte e ressurreição de Je-
sus Cristo. O Evangelho relata que Jesus de-
volve a vida a Lázaro: o que estava morto sai
do túmulo.No meio das trevas da incredulida-

Via-Sacra
Conforme o nosso Programa da Sema-

na Santa, teremos na próxima sexta-feira
a habitual Via-Sacra a S. Lourenço, este
ano com a participação da Pastoral Juve-
nil Arciprestal, que sai de Esposende às
21h00.

Para além dos Jovens, espera-se uma
papel mais ativo também do 9.º e 10.º ano
da catequese.

Porque temos estandartes para todas as
Estações da Via-Sacra, precisamos de mais
pessoas ativas. Contactem e ajudem os
nossos Jovens.

Serviço de Confissões
A Igreja Matriz de Esposende oferece

ainda esta semana um Serviço de Confis-
sões 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 vai

funcionar no seguinte horário:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 15h30

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

de e da falta de esperança, Jesus faz brilhar o
sol da esperança.

A morte não detém a última palavra. Je-
sus é a ressurreição e a vida. Vida que foi
restituída a Lázaro e que está ligada à amiza-
de, ao amor fraterno, à compaixão, atitudes
cristãs que estão presentes na glorificação de
Deus, que é o destino dos homens e mulheres
que crêem verdadeiramente. A vida verda-
deira que Cristo trouxe tem um rosto humano
e um rosto divino, que se misturam.

A ressurreição de Lázaro é um dos maio-
res sinais de Jesus. Jesus, assim, vai manifes-
tando a sua filiação divina, o seu poder messi-
ânico, a sua missão salvadora, e provoca, cada
vez mais, a admiração, a fé, o testemunho
daqueles que são beneficiados pela sua ação
evangelizadora.

Jesus afirmou: Eu sou a Vida; Eu sou o
Pão da Vida, Eu sou a Luz da Vida. Jesus
veio ao mundo para despertar a criatura hu-
mana do sono. E esta vida nova só será pos-
sível àqueles que viverem, com dignidade, a
grandeza do seu Batismo. Como Lázaro, aco-
lhamos a ordem de Jesus: “Sai para fora”.
Peçamos ao Senhor que nos desperte e res-
suscite do sono da morte e nos revista da Sua
imortalidade com a Celebração da Festa da
Páscoa que se aproxima.Não esqueçamos que
é para que tenhamos a vida que Jesus Se en-
tregou por nós: morto na carne, foi vivificado
no Espírito Santo pela sua ressurreição (cf.
1Pd 3,18). Deixemo-nos guiar pelo Espírito!
Renovemo-nos! Convertamo-nos! Que as
observâncias quaresmais – o combate aos ví-
cios, a abstinência dos alimentos e a confis-
são dos pecados – nos preparem para cele-
brar de coração renovado a Santa Páscoa –
esta, de 2014 e aquela, da Vida eterna!




