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

2013/02/programa22.pdf

II
 D

om
in

go
 d

a 
Q

ua
re

sm
a 

(A
no

 B
)

Domingo, 1 de março
10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria Amélia Rodrigues Areia e
família

19h00 — Maria da Silva Duarte e família
Segunda, 2 de março – 16h30
— Maria José Serra Braga e marido
Terça, 3 de março – 19h00
— Alexandrina Gomes dos Santos
— Maria dos Anjos Lopes Ferreira e marido

Quarta, 4 de março – 16h30
Na Igreja da Misericórdia

— Maria do Rosário Lima Nunes Novo e fa-
mília

Quinta, 5 de março – 19h00
— Intenções do Sr. Arcebispo, no seu ani-

versário natalício
— Maria dos Anjos Rodrigues Coutinho
Sexta, 6 de março – 16h30
— Joaquim Loureiro, esposa e filhos

Sábado, 7 de março – 19h00
— Francisco Hilário Barbosa de Melo (30.º

Dia)
Domingo, 8 de março
10h00 — Paroquianos

12h00 — Jaime Lima Nunes

19h00 — Palmira Gonçalves Maia (30.º
Dia)
Neste fim de semana (7 e 8 de março) os

ofertórios das missas celebradasem todas as
igrejas da Arquidiocese revertem em favor da
Caritas Diocesana.

Sábado, 7 de março

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

A quaresma quer ajudar-nos
a viver a Fé Celebrada

com as Obras de Misericórdia!

1 a 8 de março de 2015
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Domingo, 8 de março

Domingo, 1 de março

Sábado, 7 de março – 19h00

Sábado, 7 de março – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Ricardo Cruz
— Francisco de Castro e Costa
— Joana Dulce Coutinho

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 772

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 8.º Ano
— Ana Rafaela Sá de Barros
— Pedro Almeida

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Maria Gabriela Viana

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes
     do 9.º Ano da Catequese

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

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



2.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Gen 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18;
Salmo – Sal 115, 10 e 15. 16-17. 18-19;
2.ª Leit. – Rom 8, 31b-34;
Evangelho – Mc 9, 2-10.

No Domingo passado, vimos como Jesus,
tendo assumido no batismo ser Filho e Servo
de Deus, se preparou, no deserto, para iniciar
a sua missão. Hoje, Ele é mostrado diante da
fase final de sua missão, prestes a subir a
Jerusalém, onde enfrentará inimizade mortal.

Na primeira leitura apresenta-se a figu-
ra de Abraão como paradigma de uma certa
atitude diante de Deus. Abraão é o homem
de fé, que vive numa constante escuta de
Deus, que aceita os apelos de Deus e que
lhes responde com a obediência total (mes-
mo quando os planos de Deus parecem ir
contra os seus sonhos e projectos pessoais).
Nesta perspectiva, Abraão é o modelo do
crente que percebe o projecto de Deus e o
segue de todo o coração.

A segunda leitura lembra aos crentes
que Deus os ama com um amor imenso e
eterno. A melhor prova desse amor é Jesus
Cristo, o Filho amado de Deus que morreu
para ensinar ao homem o caminho da vida
verdadeira. Sendo assim, o cristão nada tem
a temer e deve enfrentar a vida com sereni-
dade e esperança.

No Evangelho deste Domingo, é-nos
apresentada a manifestação de Jesus, como
filho querido de Deus. A glorificação de Je-
sus, no monte Tabor, diante dos seus discípu-
los, completa a profissão de fé dos discípulos
e o anúncio da paixão, que eles não entende-
ram. Para compreender, é necessário ter pre-
sente, ambas as realidades do mistério de
Cristo: a cruz e a glória.

A voz da nuvem proclama Jesus “Messi-
as”. Ela já não se dirige a Jesus diretamente,
como ocorreu no episódio do batismo, mas
dirige-se aos discípulos. Jesus recebe o tes-
temunho de Moisés e Elias, a Lei e os Profe-
tas. Só depois de sua ressurreição, os discí-
pulos entenderão esta visão.

O que foi confiado a Jesus pessoalmente,
pelo Pai, na hora do batismo, quando a voz da
nuvem lhe revelou: tu és meu filho amado,
no qual está o meu agrado, é no evangelho
de hoje revelado aos discípulos, quando é dito:
este é o meu filho muito amado, escutai-O.

O mistério do enviado de Deus, não é mais
reservado ao próprio Jesus, mas é comunica-
do aos que deverão continuar a Sua missão.

Antes de acompanhar Jesus no sofrimen-
to, os discípulos recebem um sinal da glória
de Jesus, para que saibam que o Pai está com
ele, quando ele vai dar a sua vida por todos.
Por isso, não é só Jesus dando a própria vida,
é o Pai que dá seu Filho por nós.

Jesus poderia ter abandonado o projeto de
amor do Pai e salvado sua própria vida, mas
não quis. Quis ser a imagem do amor do Pai,
encarnado na história. Aí é que o Pai o glorifi-
ca, como acolhimento do seu gesto de doação.

Se temos diante de nós a quaresma, como
momento forte de conversão, e o evangelho
de hoje, como Palavra de Deus que nos con-
vida à mudança de vida, devemos então
interrogarmo-nos sobre a nossa mentalidade
muitas vezes egoísta, alimentada pela ideolo-
gia da competição e do consumo. A quares-
ma quer ajudar-nos a isso e a viver as Obras
de Misericórdia!

Peçamos ao Senhor que nos fortaleça na
busca da vida plena e definitiva, colocando, como
Jesus, a nossa vida ao serviço dos irmãos, dan-
do a nossa contribuição para o aparecimento
de um mundo mais justo e mais feliz.

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

Para assuntos a serem tratados apenas pelo
Pároco, só no horário de quinta-feira.

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Confissões Quaresmais
Calendário/Horários

07/03 ...  Curvos ................  09h30 – 12h00
07/03 ...  Palmeira ..............  09h30 – 12h00
10/03 ...  Mar .....................  17h30 – 20h00
13/03 ...  Marinhas .............  15h00 – 18h00
14/03 ...  Marinhas .............  09h30 – 12h00
17/03 ...  Apúlia ..................  10h00 – 12h00
18/03 ...  Apúlia ..................  15h00 – 17h00
19/03 ...  Apúlia ..................  20h00 – 21h00
20/03 ...  Rio Tinto .............  18h30 – 20h00
21/03 ...  Belinho .................  09h30 – 11h30
21/03 ...  Forjães .................  09h30 – 11h30
24/03 ...  Fonte Boa ............  17h00 – 20h00
27/03 ...  Antas ...................  20h00 – 21h00
28/03 ...  Antas ....................  09h00 – 11h30
28/03 ... Gandra ..................  10h00 – 11h30
28/03 ... Vila Chã ................  20h00 – 21h30
30/03 ...  Marinhas (Góios) .  18h30 – 20h30
31/03 ...  Esposende ..........  20h00 – 21h00
03/04 ...  Esposende ..........  10h00 – 12h00
04/04 ...  Esposende ..........  10h00 – 12h00
De segunda a sexta-feira há Confissões
na Igreja Matriz de Esposende, das
09h00 às 10h00 e das 15h00 às 16h00.




