
http://
paroquiadesposende.files.wordpress.com/

2013/02/programa22.pdf
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Domingo, 8 de fevereiro
10h00 — Paroquianos

12h00 — Santíssimo Sacramento

19h00 — Amandina Alves Martins de Sá Pe-
reira (30.º Dia)

Segunda, 9 de fevereiro – 16h30
— Maria José Ferreira de Oliveira e sogros
Terça, 10 de fevereiro – 19h00
— Artur Lopes da Costa (30.º Dia)
— José Joaquim de Lemos Afonso (1.º Aniv.º)
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Carlos Manuel Martins do Vale

Quarta, 11 de fevereiro – 16h30
Dia Mundial do Doente
Na Igreja da Misericórdia

— José Guerra Laranjeira
Quinta, 12 de fevereiro – 19h00
— Maria José Ferreira de Oliveira e sogros
— Francisco da Cruz, sogra e cunhado
— Maria Adriana de Queiroz Portela
— Rui Manuel de Barros Zão e família
— Maria Benedita Fernandes da Silva

Sexta, 13 de fevereiro – 16h30
— Eugénia Miranda Igreja e marido

Sábado, 14 de fevereiro – 19h00
— António Ribeiro da Silva Couto

Domingo, 15 de fevereiro
10h00 — Paroquianos

12h00 — Elvira Silva Santos, Marido e filho

19h00 — Mons. Manuel Baptista de Sousa

Sábado, 14 de fevereiro

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

O sentido da vida cristã
não está no acomodar-se,

mas no levantar-se e servir...

08 a 15 de fevereiro de 2015
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Domingo, 15 de fevereiro

Domingo, 15 de fevereiro

Sábado, 14 de fevereiro – 19h00

Sábado, 14 de fevereiro – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Sameiro Fraguinha
— Diogo Fraguinha
— Francisco Guimarães de Melo

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     das crianças e Catequistas

do 6.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças e Catequistas
     do 2.º e 5.º Ano da Catequese

(In)formação
Semanal 769

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 7.º Ano
— José Gonçalo Almeida
— Ana Rafaela Sá de Barros

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

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

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

Grupo
Nossa Senhora

de Fátima



5.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Job 7, 1-4. 6-7;
Salmo – Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6;
2.ª Leit. – 1 Cor 9, 16-19. 22-23;
Evangelho – Mc 1, 29-39.

Que sentido têm o sofrimento e a dor que
acompanham a caminhada do homem pela
terra? Qual a “posição” de Deus face aos
dramas que marcam a nossa existência? A
liturgia do 5.º Domingo do Tempo Comum
reflecte sobre estas questões fundamentais.
Garante-nos que o projecto de Deus para o
homem não é um projecto de morte, mas é
um projecto de vida verdadeira, de felicidade
sem fim.

Na primeira leitura, um crente chama-
do Job comenta, com amargura e desilusão,
o facto de a sua vida estar marcada por um
sofrimento atroz e de Deus parecer ausente
e indiferente face ao desespero em que a sua
existência decorre… Apesar disso, é a Deus
que Job se dirige, pois sabe que Deus é a sua
única esperança e que fora d’Ele não há pos-
sibilidade de salvação.

A segunda leitura sublinha, especialmen-
te, a obrigação que os discípulos de Jesus
assumiram no sentido de testemunhar diante
de todos os homens a proposta libertadora de
Jesus. Na sua acção e no seu testemunho, os
discípulos de Jesus não podem ser guiados
por interesses pessoais, mas sim pelo amor a
Deus, ao Evangelho e aos irmãos.

No Evangelho manifesta-se a eterna pre-
ocupação de Deus com a felicidade dos seus
filhos. Na acção libertadora de Jesus em fa-
vor dos homens, começa a manifestar-se esse
mundo novo sem sofrimento, sem opressão,

Concerto de homenagem
No âmbito da homenagem ao Cón.

Manuel Rodrigues de Azevedo, no centenário
do seu nascimento (1915-2015), terá lugar na
próxima sexta-feira, dia 13, na Igreja
Matriz de Esposende, um concerto com o
Coro dos Pequenos Cantores de Esposende.

Recorde-se que o Cón Rodrigues de
Azevedo, natural de Forjães, foi um ilustre
calendarista do Rito Bracarense, liturgista,
Mestre de Cerimónias da Sé de Braga e
compositor musical.

Reunião de responsáveis
Convocam-se todos os responsáveis dos

diversos Grupos/Movimentos de Apostolado
para uma reunião a realizar-se na próxima
quinta-feira, dia 12, às 21h30, no Centro
Paroquial, para delinear a vivência da Qua-
resma e programarmos o nosso contributo
para as Solenidades da Semana Santa.

Não esqueçamos que da nossa participa-
ção e empenho nesta programação e, depois,
na sua concretização, depende  muito aquilo
que podemos ou não fazer e mostrar quanto
valemos como comunidade.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial, esta semana, só

vai funcionar no seguinte horário:
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

sem exclusão que Deus sonhou para os ho-
mens.

O grande dom que Cristo nos faz não é mi-
lagres nem curas nem solução de problemas.
Deixemos essa visão miserável, mesquinha e
pagã para os pagãos e os que enganam e ga-
nham dinheiro e poder em nome de Cristo.

Como no tempo de Jesus, deparamo-nos
com uma humanidade que sofre a falta (ou a
perda) do sentido da vida. São muitas as pes-
soas que se perguntam o porquê da vida, para
que vivem, ou até mesmo, o que fazer com
as suas vidas?

Jesus vem e estende a mão e levanta
aqueles e aquelas que perderam o sentido da
vida. Ergue essa gente da cama, como fez
com a sogra de Pedro, e, da mesma forma,
dispõe-os ao serviço. O sentido da vida não
se encontra na inatividade, mas no serviço.

Assim ele fez com a sogra de Pedro que,
logo que se levantou da cama começou a servi-
los. Numa visão estreita do facto, podería-
mos entender que ela levantou-se para servir
algum alimento a Jesus ou, que Jesus a tenha
curado porque estava com fome.

Este servir, no Evangelho de Marcos, tem
um alcance bem mais extenso: é o sair da
comodidade, o deixar enfermidades paralisan-
tes, como o desânimo, para se dispor a servir
a Jesus através do seguimento. A sogra de
Pedro, dizem alguns autores, era uma das
mulheres discípulas que acompanhavam Je-
sus para O servir.

O sentido da vida não está em ficar deita-
do numa cama, mas em sair da cama, em
levantar-se para seguir Jesus e servi-l’O. Isso
vale especialmente para quem sofre de sofri-
mentos mais agudos. Neste caso, o sentido
da vida precisa de ser colocado acima do so-
frimento.




