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Domingo, 27 de Março
10h00 – José Augusto Reis Pilar (Funeral)
12h00 – Cândido José Loureiro Basto e

familiares
19h00 –  Joana Terra de Sousa
Segunda, 28 de Março — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 29 de Março — 19h00
— José Márcio de Torres Barros (7.º Dia)
— José Joaquim Nibra

Quarta, 30 de Março — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 31 de Março — 19h00
— José Augusto Reis Pilar (7.º Dia)
— José Moreira Varandas, pais e sogros
Sexta, 01 de Abril — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
09h00-09h30 – Oração da Manhã, com

Adoração do Santíssimo e Confissões.
Sábado, 02 de Abril — 19h00
—

Domingo, 03 de Abril
10h00 – Paroquianos/Festa do Perdão
12h00 – Maria Júlia Alves da Costa (1.º

Aniv.º)

No final, Adoração Mensal
do Santíssimo Sacramento,

até às 19h00

19h00 –  Manuel Cerqueira Nunes da Silva e
esposa

Sábado, 02 de Abril

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
Es

te
 I

nf
or

m
at

iv
o 

po
de

 s
er

 c
on

su
lta

do
 e

m
: 

ht
tp

://
w

w
w

.e
sp

os
en

de
on

lin
e.

co
m

/r
el

ig
ia

o/
se

m
an

al
.p

df

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

O mundo, tão sedento,
procura matar a sede

em tantas águas sujas!...

(In)formação
Semanal 565

27 de Março a 03 de Abril de 2011Domingo, 03 de Abril

Domingo, 03 de Abril

Sábado, 02 de Abril
— Da responsabilidade

das crianças e Catequistas
do 1.º e 4.º Ano

Sábado, 02 de Abril

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— Maria Emília Vilarinho
— Teresa Castro
— Maria Esteves

— Da responsabilidade dos pais
das crianças da Festa do Perdão

—  Da responsabilidade
dos pais das crianças

da Festa do Perdão

— Maria da Conceição Esteves
— Pedro Esteves
— Pedro Rosa
—

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

Serviço de Acólitos

— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
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Grupo
Santa Maria
dos Anjos



Outros assuntos
No Pátio dos Gentios
Na próxima sexta-feira, às 21h30, no Cen-

tro Paroquial de Esposende, teremos a 4.ª
Tertúlia Quaresmal no Pátio dos Gentios,
agora abordando o tema O Pátio dos Gentios
e as Vocações, com a Irmã Emília Almeida,
da Congregação da Divina Providência e Sa-
grada Família. Como seria bom pensarmos e
«discutirmos» esta assunto num Pátio de En-
contro, antes de nos lamentarmos pela falta
de Vocações. Saibamos marcar a nossa pre-
sença. Todos somos convidados...

Festa do Perdão
No próximo fim-de-semana teremos a

celebração da Festa do Perdão com as
crianças do 3.º Ano ou outras que se estão
a preparar para celebrarem este ano a
Primeira Comunhão.

Os interessados devem informar-se,
junto dos Catequistas, do Programa.

Horário do Cartório Paroquial
Tendo em conta a mudança da hora,  o

Cartório Paroquial  passa a funcionar no
seu horário de Verão, que é o seguinte:

Terça ................................  18h30 – 19h00
Quinta ..............................  18h30 – 19h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

III Domingo da Quaresma
1.ª Leit. –  Ex 17, 3-7;
Salmo – Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. –  Rom 5, 1-2. 5-8;
Evangelho – Jo 4, 5-42.

A Quaresma é tempo de caminho para a
santa Páscoa – Páscoa de Cristo e nossa Pás-
coa. Ora, é pelo Baptismo e pela Eucaristia
que entramos misteriosamente na Páscoa do
Senhor, no seu mistério de morte e ressurrei-
ção. Por isso celebramos a Noite Santa de
Páscoa com o Baptismo e a Eucaristia! Pois
bem, o Evangelho de hoje é uma belíssima
catequese baptismal!

Acompanhemos passo a passo este texto
belíssimo. "Chegou uma mulher da Samaria
para buscar água". Essa mulher, essa sama-
ritana, essa pagã, representa os povos não-
judeus, os que ainda não conheciam o Deus
verdadeiro. Eles vêm, sedentos, à procura de
uma água que não sacia definitivamente; eles
têm de voltar sempre ao poço, procuram sa-
ciar a sede de tantos modos, e continuam sem-
pre com sede: "Todo aquele que bebe desta
água voltará a ter sede". Consumismo, sexo,
liberdade desenfreada, droga, poder, dinhei-
ro, ciência sem ética nem limites, facilida-
des... nada disso sacia de modo definitivo o
nosso coração! Jesus provoca a mulher: "Se
conhecesses o dom de Deus e quem é Aquele
que te diz: ‘Dá-Me de beber’, tu é que Lhe
pedirias e Ele te daria água viva". Frase es-
tupenda! O Dom de Deus é o Espírito Santo
(assim é transmitido a cada ao terminar a ini-
ciação cristão com o sacramento da Confir-
mação ou Crisma: Recebe, por este sinal, o
Espírito Santo, o Dom de Deus!); é Ele a
água que jorra para a vida eterna.

Diante disso, a Samaritana – e nós tam-
bém – suplica: "Senhor, dá-me dessa água!"
Esta água só pode ser recebida no sacramen-
to do Baptismo! Como aquele outro pedido:
"Senhor, dá-nos deste pão" (Jo 6,34). Eis o
Baptismo; eis a Eucaristia! É assim que a vida
de Jesus nos chega! Mas, não se pode rece-
ber o Baptismo sem primeiro se reconhecer
pecador, sem primeiro confessarmos o nosso
pecado e buscarmos a remissão no Espírito
Santo que Jesus dá! Quem não se humilha
diante do Senhor, quem não se reconhece
pecador, não beberá dessa água! Por isso,
Jesus revela o pecado da mulher, toca o seu
ponto fraco, fá-la reconhecer-se indigna, não
para a envergonhar, mas para a libertar com
a verdade: "Vai chamar teu marido!" A mu-
lher era adúltera, com vários maridos, como
os pagãos, com os seus vários deuses! Jesus,
então, revela que os pagãos adoram o que não
conhecem, porque "a salvação vem dos ju-
deus!" Interessante o ecumenismo de Jesus:
não mascara a verdade, não nega a verdadei-
ra fé, em nome de um falso diálogo! Mas ain-
da hoje há tanto teólogo sabido…, tantos sa-
cerdotes…, tantos catequistas… que esque-
cem este ecumenismo! Por outro lado, o ju-
daísmo vai ser superado: "Vai chegar a hora
em que os verdadeiros adoradores adorarão
o Pai em Espírito e Verdade" e não mais em
Jerusalém! Quando Cristo der o seu Espírito,
é nesse Espírito de Verdade, Espírito de Cris-
to, recebido nas águas do Baptismo, que a
humanidade encontrará a Deus! Esses são os
adoradores que o Pai procura, pois a salva-
ção definitiva vem de Cristo, presente nos sa-
cramentos da sua Igreja católica, sobretudo
no Baptismo e na Eucaristia! É n’Ele que ju-
deus e pagãos são chamados a formar um só
povo de verdadeiros adoradores!




