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Domingo, 24 de fevereiro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Noémia Martins da Silva e marido
19h00 — Maria de Lurdes Novo Vareiro

Machado

Segunda, 25 de fevereiro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 26 de fevereiro — 19h00
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes
— Maria Amélia Ferreira Rodrigues de Areia

e família
— Maria Laura Carneiro de Melo e marido
— Jorge Mendes Vieira
Quarta, 27 de fevereiro  — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Quinta, 28 de fevereiro  — 19h00
— Ana Rodrigues Laranjeira (30.º Dia)
— José Fernando Machao
— Maria Pereira Eires (1.º Aniv.º), marido

e filho
— Maria Alcília Cardoso da Silva, Januário

Gonçalves e Martinho Neves Ribeiro
— Manuel Lopes Rodrigues de Areia
— Maria da Glória
Sexta, 01 de março — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 02 de março  — 19h00
— António Jorge Martins, pai e sobrinho

Hélder
Domingo, 24 de fevereiro
10h00 — Paroquianos
12h00 — Armando Rosas Martins
19h00 — José Fernando Machado

Sábado, 02 de março

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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À semelhança de Abraão
somos convidados a viver da fé,

a combater na fé!...

24 de fevereiro a 3 de março de 2013
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Domingo, 03 de março

Domingo, 03 de março

Sábado, 02 de março

Sábado, 02 de março

10h00

12h00

19h00

— Ana Rita Sá da Silva
— António Jardim
— Joana Jardim

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 9.º Ano

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

— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

— Francisco de Castro e Costa
— Ana Rita N. L. Velasco Sousa
— Francisco Guimarães de Melo

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

— José Gonçalo Almeida
—

(In)formação
Semanal 666

Grupo
Santa Maria
dos Anjos



2.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Gen 15, 5-12. 17-18;
Salmo – Sal 26, 1. 7-8. 9abc. 13-14;
2.ª Leit. – Filip 3, 17 - 4, 1;
Evangelho – Lc 9, 28b-36.
A Palavra de Deus, neste Domingo, apre-

senta-nos um contraste muito forte entre es-
curidão e luz: escuridão da noite do Pai Abraão
e luz de Cristo transfigurado. Chama também
a atenção, num tempo tão austero como a
Quaresma, um evangelho tão esfuziante como
o da Transfiguração. Não cairia melhor na
Páscoa, este texto? Porque é que a Igreja o
coloca aqui, no início do tempo quaresmal?

Comecemos pela primeira leitura. Aí,
Abraão é-nos apresentado numa profunda
crise; Deus tinha-lhe prometido uma descen-
dência e uma terra e, quase vinte e cinco anos
após a saída da sua pátria e da sua família, o
Senhor ainda não lhe dera nada, absolutamen-
te nada!

Mas no meio da noite e da desolação, Deus
passa, como uma tocha luminosa e Abraão
esperou, acreditou, combateu, vigiou e a es-
curidão fez-se luz, profecia da luz que é Cris-
to, cumprimento da aliança prometida pelo
Senhor! Por isso rezamos com o salmista: “O
Senhor é minha luz e salvação: a quem hei-
de temer? O Senhor é protetor da minha
vida: de quem hei-de ter medo?

Fixemos, agora, a nossa atenção no evan-
gelho: Jesus estava a rezar – “subiu à mon-
tanha para rezar” – e, portanto, aberto para
o Pai, disponível, todo orientado para o Se-
nhor Deus: Cristo subiu para encontrar seu
Deus e Pai! E o Pai transfigura-O.  A Nuvem
que o envolve é sinal do Espírito de Deus,

Catequese Quaresmal
Foi alterada, pelo Senhor Arcebispo, a data

da Catequese Quaresmal feita por ele em
Esposende. Assim, já não será no dia 10 de
Março, como consta no nosso programa da
Semana Santa, mas no dia 15 de março, às
21h00, na Igreja Matriz.

Para além das pessoas comprometidas na
paróquia (Catequistas, movimentos, Confra-
rias, etc...) todos somos convidados. Reser-
vemos este dia para nos catequisarmos...

Semana Santa
Encontra-se já disponível no Blog das pa-

róquias de Esposende e Vila Chã o programa
da Semana Santa. A Comissão começará ago-
ra o Peditório. Em tempo de crise não tenha-
mos medo de ser generosos.

Confissões Quaresmais
À semelhança do que aconteceu no ano

passado, e conforme consta no Programa
da Semana Santa, durante a Quaresma
temos na Igreja Matriz de Esposende o
Serviço diário de Confissões com o seguinte
horário:
        Dia  09h00 15h00
Segunda-feira ....  P. Gaio ........  Monsenhor
Segunda-feira .... P. Armindo (10h00-11h00)
Terça-feira .........  P. Avelino ............ P. Brito
Quarta-feira ......  P. José António... P. Lima
Quinta-feira .......  P. Ledo.............. P. Viana
Sexta-feira .........  P. Delfim ......... P. Miguel

Aos sábados temos o serviço de Confis-
sões distribuído pelas diversas paróquias.

aquela mesma glória de Deus que desceu so-
bre a Montanha do Sinai.

Mas, porquê este evangelho logo no início
da Quaresma? Precisamente porque estamos
caminhando para a Páscoa: a de 2013 e a da
Eternidade. Atravessando a noite desta vida
e o combate quaresmal, estamos em tempo
de oração, vigilância e penitência! A Igreja,
como Mãe, carinhosa e sábia, anima-nos, re-
velando-nos qual o nosso objectivo, qual a
nossa meta, qual o nosso destino: trazer em
nós a imagem viva de Cristo ressuscitado,
transfigurado pelo Espírito Santo do Pai. Es-
cutemos São Paulo: “a nossa pátria está nos
Céus, donde esperamos, como Salvador, o
Senhor Jesus Cristo, que transformará o
nosso corpo miserável, para o tornar se-
melhante ao seu corpo glorioso... Portan-
to, meus amados e queridos irmãos, (...)
permanecei firmes no Senhor”.  Se manti-
vermos o olhar firme naquilo que nos aguarda
– a glória de Cristo –, teremos força para atra-
vessar a noite escura desta vida e o combate
da Quaresma.

Nesta Quaresma somos convidados à per-
severança de Abraão, ao seu combate na noi-
te, à vigilância e à esperança; somos convi-
dados a viver da fé, a combater na fé! Este é
o combate da Quaresma, este é o combate
da vida: passar da imagem do homem velho,
com os seus velhos raciocínios e sentimentos,
ao homem novo, imagem de Cristo glorioso!

Se formos fiéis, poderemos celebrar a
Páscoa deste ano mais conformes a Cristo
transfigurado pela glória da Ressurreição e,
um dia, seremos totalmente transfigurados à
imagem do Filho de Deus, que com o Pai e o
Espírito Santo vive e reina, na glória impere-
cível, pelos séculos dos séculos.




