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Domingo, 15 de março
10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria da Silva Duarte e família

19h00 — Mons. Manuel Baptista de Sousa

Segunda, 16 de março – 16h30
— José Guerra Laranjeira

Terça, 17 de março – 19h00
— Armindo Ferreira Gomes
— Artur Lopes Costa
— Alexandrina Gomes dos Santos
— Leontina e filho, neto e nora

Quarta, 18 de março – 16h30
Na Igreja da Misericórdia

— Abílio Nunes Novo e família

Quinta, 19 de março – 19h00
— S. José
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— António Lopes da Silva Miranda
— António Sérgio Rodrigues de Azevedo e

esposa
— Álvaro de Barros Ferreira

Sexta, 20 de março – 16h30
— Adélio Rodrigues Pereira

Sábado, 21 de março – 19h00
— Elvira da Silva Santos, marido e filha

Domingo, 22 de março
10h00 — Bombeiros Voluntários

12h00 — Augusto Vilarinho, esposa e genro

19h00 — José da Silva Pinto, esposa e mãe

Sábado, 21 de março

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Todos somos salvos
pelo amor de Deus,

que Cristo manifestou na cruz!

15 a 22 de março de 2015
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Domingo, 22 de março

Domingo, 22 de março

Sábado, 21 de março – 19h00

Sábado, 21 de março – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Maria Helena Agante
— Maria Isabel V. Rodrigues
— Carlos Sampaio Barbosa

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 774

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 10.º Ano
— Pedro Almeida
— Inês de Melo Losa Ferreira

— António Jardim
— Catarina Jardim
— Joana Jardim

— Da responsabilidade
     dos Dirigentes
     dos Bombeiros Voluntários

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

Grupo
Nossa Senhora

das Dores



4.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – 2 Cr 36, 14-16. 19-23;
Salmo – Sal 136, 1-2. 3. 4-5. 6;
2.ª Leit. – Ef 2, 4-10;
Evangelho – Jo 3, 14-21.

A liturgia do 4.º Domingo da Quaresma
aparece atravessada por um fio condutor: a
passagem da morte para a vida, das trevas
para a luz, do pecado para a reconciliação.
Tudo isso só é possível por meio da bondade
de Deus, que por amor, entrega o seu próprio
filho por nós. Assim, garante-nos que Deus
nos oferece, de forma totalmente gratuita e
incondicional, a vida eterna.

A primeira leitura diz-nos que, quando o
homem prescinde de Deus e escolhe cami-
nhos de egoísmo e de auto-suficiência, está a
construir um futuro marcado por horizontes
de dor e de morte. No entanto, diz o autor do
Livro das Crónicas, Deus dá sempre ao seu
Povo outra possibilidade de recomeçar, de
refazer o caminho da esperança e da vida
nova.

A segunda leitura ensina que Deus ama
o homem com um amor total, incondicional,
desmedido; é esse amor que levanta o ho-
mem da sua condição de finitude e debilidade
e que lhe oferece esse mundo novo de vida
plena e de felicidade sem fim que está no
horizonte final da nossa existência.

No Evangelho, S. João recorda-nos que
Deus nos amou de tal forma que enviou o
seu Filho único ao nosso encontro para nos
oferecer a vida eterna.

Somos convidados a olhar para Jesus, a
aprender com Ele a lição do amor total, a
percorrer com Ele o caminho da entrega e do

dom da vida. É esse o caminho da salvação,
da vida plena e definitiva.

S. João chama-nos à atenção para o fac-
to de que o homem pode aceitar essa oferta
de Deus, e então, ter sua vida transformada,
mas pode também negár essa oferta, fugindo
desse amor.

A Palavra deste dia mostra ainda que a
razão verdadeira que motiva ou desmotiva
alguém a aceitar ou rejeitar Jesus Cristo: não
é tanto uma razão intelectual, mas sim, de
comportamento, de compromisso, pois quem
caminha na verdade aceita a luz de Cristo.

Toda a liturgia da quaresma insiste: o pe-
cado não é irreparável. Para os que crêem,
existe conversão, perdão e salvação. Jesus
não veio para condenar, mas para salvar. Ele
é a luz que penetra as nossas trevas. Mas há
quem fuja da luz, para não admitir que está a
agir de maneira errada. Nesse caso, não há
remédio, pois Deus respeita a liberdade do
ser humano.

Assim, devemos expor-nos à luz de Cris-
to. O Seu exemplo deve iluminar a nossa vida,
para que pratiquemos a verdade. Todos so-
mos salvos pelo amor de Deus, que Cristo
nos manifestou na cruz. Ninguém fabrica a
sua própria salvação.

O auto-suficiente permanece nas trevas,
ainda que a sua suficiência pareça virtude,
como era o caso dos fariseus. Se nos deixa-
mos iluminar por Cristo, sejamos também uma
luz para os nossos irmãos. O evangelizado
seja também um evangelizador.

Que o Senhor nos dê a graça de vermos
os nossos pecados, reconhecê-los humilde-
mente e confessá-los sinceramente, para ce-
lebrarmos verdadeiramente a Páscoa que se
aproxima e dela participar eternamente na
glória do céu.

Figurados na Semana Santa
No próximo sábado, dia 21 de março,

pelas 15h30, estará no Centro Paroquial
a armadeira para tirar as medidas às cri-
anças/adultos que irão participar como fi-
gurados nas procissões da Semana Santa.

Recorda-se que, se queremos procissões
dignas não nos podemos escusar de parti-
cipar, até como figurados.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial vai

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

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Confissões Quaresmais
Calendário/Horários

17/03 ...  Apúlia ..................  15h00 – 17h00
18/03 ...  Apúlia ..................  10h00 – 12h00
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




