
D
om

in
go

 d
a 

Pá
sc

oa

Domingo, 17 de Abril

09h45 – Bênção dos Ramos na Igreja da
Misericórdia, seguida da Procissão para
a Matriz onde teremos a Missa da Pai-
xão. No final  fazemos a Procissão aos
Enfermos.

12h00 – Família Areia
19h00 –  Maria de Lurdes Novo Vareiro Ma-

chado

Segunda, 18 de Abril — 21h00
— Missa da Reconciliação
Terça, 19 de Abril — 19h00
— João da Silva Fernandes (30.º Dia)
— Quintino Martins Alves (30.º Dia)
— José Márcio de Torres Barros (30.º Dia)
— António Pedro de Areia Losa (30.º Dia)
— Manuel da Silva do Rosário
— José Inácio Miranda Ferreira, pai e sogros
Serviço de Confissões das 20h00 às 21h00
Quarta, 20 de Abril — 20h30
Procissão de Velas da Capela da Senhora

da Saúde para a Matriz
Quinta, 21 de Abril — 17h00
— Paroquianos
Missa da Instituição da Eucaristia
Sexta, 15 de Abril — 15h30
Celebração da Paixão do Senhor
Sábado, 16 de Abril — 22h00
— Paroquianos (Vigília Pascal)
Domingo, 17 de Abril
10h00 — Paroquianos
12h00 — Paroquianos
20h00 — Paroquianos

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
A restante programação

consta no Programa da Semana Santa

Sábado, 23 de Abril

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Ao longo desta semana,
deixemo-nos já tocar
pelo Ressuscitado!...
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17 a 24 de Abril de 2011Domingo, 24 de Abril

Domingo, 24 de Abril

Sábado, 23 de Abril
— Da responsabilidade

dos Adolescentes
do 8.º  Ano da Catequese

Sábado, 23 de Abril

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 7.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 7.º Ano da Catequese

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

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 8.º Ano da Catequese

Serviço de Acólitos

— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz
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OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
Exposição de Arte Sacra
Integrada nas celebrações da Sema-

na Santa é inaugurada no Domingo de
Ramos, às 17h30, no Centro Paroquial
de Esposende, uma exposição de Arte
Sacra subordinada ao tema «Paradigma
da  Salvação – um caminho de prova-
ções, sacrifício e fé».

Esta exposição pode ser visitada até
ao próximo Sábado (Sábado Santo), das
10h00 às 12h00 e das 15h00 às 19h00.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial, durante esta sema-

na, tendo em conta o serviço Pastoral da Se-
mana Santa e Páscoa, só funcionará no Sába-
do (15h00 – 16h00).

Em caso urgente podem contactar pelo TLM
962 601 317.

Visita Pascal
A Visita Pascal realizar-se-á nos moldes

dos anos anteriores: de manhã faremos a
Visita às Instituições e de tarde, com cinco
cruzes, a Visita às Famílias.

Durante a semana sairá a  informação
habitual com os percursos dos Compassos.

Como o Pároco não pode estar em todo o
lado nem encontrar-se com cada um
pessoalmente, aproveita este espaço para
desejar a todos uma santa Semana Santa e
uma Páscoa santa, alegre e feliz!...

Domingo de Ramos
1.ª Leit. –  Is 50, 4-7;
Salmo – Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
2.ª Leit. –  Filip 2, 6-11
Evangelho – Mt 26,14-27, 66

A celebração deste domingo tem uma série
de elementos muito importantes, quer a nível
litúrgico, quer a nível social. A nível litúrgico,
a missa tem um momento prévio que é a
"Comemoração da entrada do Senhor em
Jerusalém". A "bênção dos ramos" tem uma
identidade própria, o que fará muitos pensar
que é uma celebração distinta da missa, e não
parte integrante da mesma.

O evangelho deste domingo é o relato da
Paixão do Senhor, o qual dá um tom especial
à celebração, tanto pela sua duração como
pelo seu conteúdo. A celebração deste
domingo é uma ponte: por um lado, ainda é
Quaresma; por outro, introduz-nos já nos
conteúdos do próximo Tríduo Pascal. A nível
social, hoje começa a Semana Santa com
todos os elementos da cultura e da devoção
populares que poderão ser bons instrumentos
para transmitir o conteúdo da Páscoa do
Senhor.

Se o Domingo de Ramos é o pórtico da
Semana Santa, também é um bom resumo da
mesma: "recordando com fé e devoção esta
entrada triunfal na cidade santa,
acompanharemos o Senhor, de modo que,
participando agora na sua cruz, mereçamos
um dia ter parte na sua ressurreição".

A missa deste domingo recorda-nos a
paixão e a morte de Jesus. A primeira leitura

é do Terceiro Cântico do Servo de Javé, um
texto de Isaías que nos apresenta esta
personagem sofredora, imagem de Jesus na
cruz. A mesma ideia aparece no salmo 21 que
Jesus citou para expressar a sua dor na cruz:
"Meu Deus, meu Deus, porque me
abandonastes?"

A cor Vermelha, as orações, o prefácio
próprio ajudam-nos a reflectir na morte e na
ressurreição de Jesus. A leitura da Paixão
(neste ano A segundo São Mateus) é um
convite a contemplar este relato do caminho
de Jesus com a cruz até ao Calvário, dando a
vida por todos, a olhar a cruz de Jesus, a
identificar-se com alguns personagens desta
narração para analisar a nossa vida; ou seja,
somos convidados a uma atitude de
contemplação e de gratidão por este grande
amor que iremos celebrar nos próximos dias.

Finalmente, celebrar a Semana Santa não
é só paixão, dor e morte. É também esperança
de glória, vida e ressurreição. A segunda
leitura é o cântico dos Filipenses que depois
de recordar a aniquilação e o assumir da
condição humana por Jesus, afirma que "por
isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome que
está acima de todos os nomes".  Identificamo-
nos com a cruz de Jesus, mas com a certeza
de ganhar com Ele a vida nova da
ressurreição. Esta ideia encontra-se também
na oração colecta: "fazei que sigamos os
ensinamentos da sua paixão, para
merecermos tomar parte na glória da sua
ressurreição".

Que ao longo desta semana, a SEMANA
MAIOR, nos deixemos tocar já pelo
Ressuscitado!...


