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Domingo, 22 de fevereiro
10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria Teresa Gomes Vieira

19h00 — Adélio Rodrigues Pereira (30.º Dia)
 — Armindo Ferreira Gomes

Segunda, 23 de fevereiro – 16h30
— Manuel Gonçalves Marques e esposa
Terça, 24 de fevereiro – 19h00
— Noémia Martins da Silva e marido
— Francisco Areia e esposa
— Maria das Dores Viana, marido e filhos
— S. José

Quarta, 25 de fevereiro – 16h30
Na Igreja da Misericórdia

— Maria José Ferreira de Oliveira e sogros
Quinta, 26 de fevereiro – 19h00
— Maria Amélia Rodrigues Areia e família
— Eduardo Pereira Viana
— Maria do Carmo Viana da Cruz e Joaquim

Nibra Martins
— António Inácio da Costa
Sexta, 27 de fevereiro – 16h30
— Maria José Ferreira de Oliveira e sogros

e Maria Conceição Meira Vila Chã

Sábado, 28 de fevereiro – 19h00
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto

Domingo, 29 de fevereiro
10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria Amélia Rodrigues Areia e
família

19h00 — Maria da Silva Duarte e família

Sábado, 28 de fevereiro

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

A Quaresma é tempo de deserto,
de provação e combate espiritual

contra todo o mal.

22 de fevereiro a 1 de març de 2015
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Domingo, 1 de março

Domingo, 1 de março

Sábado, 28 de fevereiro – 19h00

Sábado, 28 de fevereiro – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     das crianças e Catequistas

do 4.º Ano da Catequese

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

(In)formação
Semanal 771

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 9.º Ano
— Ana Cristina Almeida
— José Gonçalo Almeida

— Maria Emília Vilarinho
— Inês Zão
— Leandra Rodrigues

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

Cristo Rei



1.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Gen 9, 8-15;
Salmo – Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9;
2.ª Leit. – 1 Pedro 3, 18-22;
Evangelho – Mc 1, 12-15.

No primeiro Domingo do Tempo da Qua-
resma, a liturgia garante-nos que Deus está
interessado em destruir o velho mundo do ego-
ísmo e do pecado e em oferecer aos homens
um mundo novo de vida plena e de felicidade
sem fim.

A primeira leitura é um extracto da his-
tória do dilúvio. Diz-nos que Jahwéh, depois
de eliminar o pecado que escraviza o homem
e que corrompe o mundo, depõe o seu “arco
de guerra”, vem ao encontro do homem, faz
com ele uma Aliança incondicional de paz. A
acção de Deus destina-se a fazer nascer uma
nova humanidade, que percorra os caminhos
do amor, da justiça, da vida verdadeira.

No Evangelho, Jesus mostra-nos como a
renúncia a caminhos de egoísmo e de pecado
e a aceitação dos projetos de Deus está na
origem do nascimento desse mundo novo que
Deus quer oferecer a todos os homens (o
“Reino de Deus”). Aos seus discípulos Je-
sus pede – para que possam fazer parte da
comunidade do “Reino” – a conversão e a
adesão à Boa Nova que Ele próprio veio pro-
por.

Na segunda leitura, o autor da primeira
Carta de Pedro recorda que, pelo Baptismo,
os cristãos aderiram a Cristo e à salvação
que Ele veio oferecer. Comprometeram-se,
portanto, a seguir Jesus no caminho do amor,
do serviço, do dom da vida; e, envolvidos nes-
se dinamismo de vida e de salvação que bro-
ta de Jesus, tornaram-se o princípio de uma
nova humanidade, que hoje somos nós.

Chegados ao tempo da Quaresma somos
convidados a retomar a consciência de ser-
mos o povo santo que, como Jesus, passou
quarenta dias no deserto em combate espiri-
tual, sendo tentado por Satanás. A Quaresma
é um tempo de deserto, de provação, de com-
bate espiritual contra Satanás, o Pai da men-
tira, o enganador da humanidade. Sem com-
bate não há vitória e não há vida cristã de
verdade! A Igreja, dá-nos as armas para o
combate: a oração, a penitência e a esmola.
Que cada um programe o que fazer a mais
de oração. Há muitas possibilidades: rezar um
salmo todos os dias, rezar todo o saltério ao
longo da Quaresma, fazer a viasacra às sex-
tas-feiras (ou outro dia).

E a esmola, isto é, a caridade fraterna?
Há tanto que se pode fazer: acolher melhor
quem bate à nossa porta, aproximarmo-nos
de quem necessita da nossa ajuda,
reconciliarmo-nos com aqueles de quem nos
afastamos... A Igreja diocesana procura tam-
bém dar um tema e uma direção comunitária
à caridade fraterna, com o Contributo
Penitencial. Neste ano, o nosso Contributo
Penitencial terá duas finalidades: o Fundo
Partilhar com Esperança (o nosso Pão da
Amizade), para que continuemos a semear
entusiasmo no coração das famílias necessi-
tadas; e a partilha com a Diocese de Pemba,
em Moçambique.

Finalmente, que ninguém se esqueça da
confissão sacramental, para celebrar digna-
mente a Páscoa do Senhor. Se alguém não
se puder confessar por se encontrar em situ-
ação irregular perante Cristo e a Igreja, que
não se sinta excluído!... Procure o sacerdote
para uma direção espiritual, uma revisão de
vida, e peça uma bênção, que, certamente,
não lhe será negada.

O importante é que ninguém fique indife-
rente a mais esta oportunidade que a miseri-
córdia do Senhor nos concede!

Liga dos Combatentes
A Direção Liga dos Combatentes está a

envidar  esforços para que todos os ex-comba-
tentes e ou familiares com necessidades do foro
psicológico (stress pós traumático), económico
ou social, possam desfrutar da dignidade de que
se tornaram credores, aquando da sua partici-
pação na guerra colonial ou em qualquer outro
teatro de operações militares.
Assim, todos os que, efectivamente, possam
necessitar de apoio devem comunicá-lo para a
Liga dos Combatentes pelo tel. 253216710 ou
por mail para   braga@ligacombatentes.org.pt




