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Domingo, 22 de março
10h00 — Bombeiros Voluntários
12h00 — Augusto Vilarinho, esposa e genro

19h00 — José da Silva Pinto, esposa e mãe

Segunda, 23 de março – 16h30
— Eduardo Gonçelves Zão e filhos

Terça, 24 de março – 19h00
— Florentino Ferreira da Silva e Esposa
— Maria Augusta Raposo
— Lucinda Alice Silva Vilas Boas e Augusto

Alves Guimarães
Quarta, 25 de março – 16h30

Na Igreja da Misericórdia
— Manuel Caramalho Gonçalves Zão

Quinta, 26 de março – 19h00
— Joana Terra de Sousa
— Santa Rita e Santa Filomena
— António Inácio da Costa

Sexta, 27 de março – 16h30
— Maria da Conceição Meira Vila Chã

21h00 — Via Sacra até Vila Chã
Sábado, 28 de março – 19h00
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto

Domingo, 29 de março
09h45 — Bênção dos Ramos na Igreja da

Misericórdia, seguida da Procissão até à
Matriz. Missa pelos Paroquianos.

11h00 — Procissão aos Enfermos
12h00 — Luísa da Rocha Vilarinho, pais e

irmãos
19h00 — Rui Manuel Barros Zão e família

Sábado, 28 de março

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Jesus ensina-nos o agir de Deus
ao falar da necessidade

de o grão de trigo morrer...

22 a 29 de março de 2015
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Domingo, 29 de março

Domingo, 29 de março

Sábado, 28 de março – 19h00

Sábado, 28 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 6.º Ano da Catequese

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

(In)formação
Semanal 775

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 9.º Ano
— Grupo de Jovens do
     S. C. de Jesus (Póvoa)

— Da responsabilidade
     do Grupo de Jovens do
     S. C. de Jesus (Póvoa)

— Da responsabilidade
     dos adolescentes
     do 10.º Ano da Catequese

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

Grupo
Santa Maria
dos Anjos



5.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Jer 31, 31-34;
Salmo – Sal 50, 3-4. 12-13. 14-15;
2.ª Leit. – Hebr 5, 7-9;
Evangelho – Jo 12, 20-33.

Na liturgia do 5.º Domingo da Quaresma
ecoa, com insistência, a preocupação de Deus
no sentido de apontar ao homem o caminho
da salvação e da vida definitiva. A Palavra
de Deus garante-nos que a salvação passa
por uma vida vivida na escuta atenta dos
projectos de Deus e na doação total aos ir-
mãos.

Na primeira leitura Jahwéh apresenta a
Israel a proposta de uma nova Aliança que
implica que Deus mude o coração do Povo,
pois só com um coração transformado o ho-
mem será capaz de pensar, de decidir e de
agir de acordo com as propostas de Deus.

A segunda leitura apresenta-nos Jesus
Cristo, o sumo-sacerdote da nova Aliança,
que se solidariza com os homens e lhes apon-
ta o caminho da salvação. Esse caminho (e
que é o mesmo caminho que Jesus seguiu)
passa por viver no diálogo com Deus, na des-
coberta dos seus desafios e propostas, na
obediência radical aos seus projectos.

O Evangelho convida-nos a olhar para
Jesus, a aprender com Ele, a segui-l’O no
caminho do amor radical, do dom da vida, da
entrega total a Deus e aos irmãos. O cami-
nho da cruz parece, aos olhos do mundo, um
caminho de fracasso e de morte; mas é des-
se caminho de amor e de doação que brota a
vida verdadeira e eterna que Deus nos quer
oferecer.

Jesus convida os seus discípulos a seguir
o gesto prudente do agricultor, que se priva

da semente. Diz-lhes para não terem medo
de perder a própria vida, porque quem morre
por amor, entra na glória de Deus.

Cumpre-se a hora anunciada desde Caná,
quando Jesus diz a Sua Mãe: “Ainda não
chegou a minha hora”. Aqui é chegada a
hora. Mas é uma hora terrível. Jesus conhe-
ce o profundo abismo da agonia, mas conhe-
ce também a profunda comunhão com o Pai
na obediência, como o amor de sua vontade.

É a hora da glorificação de Cristo pelo Pai
e do Pai por Cristo, pois a glória é o triunfo
próprio de Deus. Sem a Sua vontade, não há
a glória de Cristo. Esta vontade manifesta-se
de modo dramático, numa antecipação da
agonia de Jesus: Salva-me desta hora, Pai.

O tema da aprendizagem divina está pre-
sente quando aparece o apelo ao conhecimen-
to de Deus. Conhecer o seu modo de agir é
profundamente importante para evitar equí-
vocos na nossa caminhada de fé. Jesus ensi-
na-nos o agir de Deus ao dizer sobre a ne-
cessidade de o grão de trigo morrer para dar
frutos.

Falar do grão de trigo, que precisa de
morrer para que dê frutos, pode soar estra-
nho aos ouvidos do homem moderno, pois ele
pode pensar que Deus é um opressor. E seria
se não fosse Ele mesmo, o primeiro envolvido,
pois trata-se do seu filho amado. Jesus não
veio para trazer a morte, mas a vida. Ele ma-
nifesta a vida escondida em Deus ao dar-Se a
Ele próprio, como testemunho e exemplo.

Também nós, se quisermos valorizar a
nossa vida, se quisermos fazer surgir um
mundo novo, devemos antes ter a coragem
de morrer, ou seja, doar a nossa vida por amor.
Para Cristo, o ser humano atinge o ponto alto
da realização da sua vida quando se entrega
à morte por amor aos seus irmãos.

Contributo Penitencial
A Igreja diocesana procurou dar um tema

e uma direção comunitária à caridade
fraterna, expressa no Contributo Penitencial.
Neste ano, o nosso Contributo Penitencial tem
duas finalidades: o Fundo Partilhar com
Esperança (o nosso Pão da Amizade), para
que, à semelhança do grão de trigo (Jo 12,24),
continuemos a semear entusiasmo no coração
das famílias necessitadas; e a partilha com a
Diocese de Pemba, em Moçambique.

Iremos recolher, nos ofertórios das Missa
do próximo fim de semana (Domingo de
Ramos)  o nosso Contributo Penitencial.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial vai

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

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Confissões Quaresmais
Calendário/Horários

24/03 ...  Fonte Boa ............  18h00 – 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.




