
informações gerais Formação cristã
agenda
– 27 de março, Via Sacra
Interparoquial, desde a Matriz de Esposende ao S.
Lourenço (Vila Chã), organizado pela Pastoral Juve-
nil Arciprestal.

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 apon-
tar ao homem o caminho da salvação e da vida defini-
tiva. 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 irmãos.

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 homem será capaz de pensar, de de-
cidir 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 aponta o caminho da salvação. Esse
caminho (e que é o mesmo caminho que Jesus se-
guiu) 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 caminho da cruz parece, aos olhos do
mundo, um caminho de fracasso e de morte; mas é
desse caminho de amor e de doação que brota a vida
verdadeira e eterna que Deus nos quer oferecer.

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.
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Visita aos Doentes
Na próxima sexta-feira, dia 27, a partir das 14h30,

iremos fazer a nossa visita aos doentes e idosos em
Apúlia. Quem ainda não se inscreveu, deve fazê-lo
até terça-feira ao fim da Missa.

Se houver doentes em Rio Tinto, devem também
comunicá-lo quanto antes, para qye possamos
programar a nossa visita na Quaresma.

Feirinha da Catequese de Rio Tinto
A catequese de Rio Tinto vai mais uma vez

organizar uma feirinha para venda de ramos florais
e vasos de horquídeas nos próximos dias, 28 de Março
(sábado) das 14h00 às 18h00 e no Domingo de
Ramos das 9h30 às 11h30, no adro da igreja.

A receita da iniciativa reverte para as obras de
remodelação da antiga residência e salão paroquial/
novo centro pastoral paroquial.

Festas da catequese
Todos andam muito preocupados com as Festas

da Catequese. De facto, todas as festas nos devem pre-
ocupar, que não só as da Catequese. Mas estas têm
um valor fundamental, na medida em que são elas
que nos introduzem na Igreja. Através delas vamos
mostrando o nosso caminhar na iniciação à Fé, vamso
mostrando a nossa FÉ.

Contudo, tenho algumas dúvidas sobre as mes-
mas festas. Que valor lhes damos? Apenas o tradici-
onal e/ou sentimental? Todos os anos há Festa ou
há celebrações? E para que são as Festas da
Catequese? E  para quem são as mesmas Festas?

A Primeira Comunhão e a Comunhão Solene
não deveriam ser o mais importante, só porque as
mais tradicionais. Precisamos de caminhar e desco-
brir o sentido das Festas da catequese.



horário das missas, intenções
e locais da celebração

Domingo 22 de março
V do tempo da Quaresma
– Recitação do Terço às 07h00, e Missa, às 07h30, na
capela de Nossa Senhora do Amparo, em Apúlia, com
as seguintes intenções: Manuel Veloso da Silva (1.º
Aniv.) e pai José Gomes da Silva; Carminda Moreira
da Silva; Manuel Moreira Gomes do Eirado e Pais; P.e

José Miguel Torres Pereira;  Carminda Moreira da Sil-
va; Clarisse Ferreira da Cruz e Pais; Manuel da Silva
Dias Afonso e Família; Manuel Moreira Carvalho; Luís
Joaquim dos Santos e esposa.
– Recitação do Terço às 08h15 e Missa, às 08h45, na
igreja paroquial de Rio Tinto, com as seguintes in-
tenções: P.e José Miguel Torres Pereira; Paroquianos.
– Missa, às 11h00, na igreja matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: Paroquianos.

– Via-Sacra, às 15h30, na igreja matriz de Apúlia.

– Encontro Quaresmal da Pastoral Familiar, na Pa-
róquia de Vila Chã, com início às 15h00.
Segunda-feira 23 de março
da V semana do tempo da Quaresma
Não há missa.
Terça-feira 24 de março
da V semana do tempo da Quaresma
– Missa, às 18h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
Adolfo Moreira Silva, Pais, Sogros, Cunhados  e Ir-
mão; Maria Manuela Arantes Carvalho; Rosa  Ribeiro
Ferreira, Marido e Filhos; Albertino Lopes Fernandes
do Monte e Esposa; Maria do Sacramento Gomes Quei-
roga; Angelina  Martins Ribeiro, Pais e Sogros; Maria
de Fátima Neves Garcia Lema; Maria Adelina de Oli-
veira, Marido, filhos,e noras.

Quarta-feira 25 de março
da V semana do tempo da Quaresma
– Missa, às 18h00, na igreja Paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira; Barreiro e esposa; Rosa Faria Vasco e filhos;
Adelina Alves da Cruz, marido e filhos; Augusto Car-

valho Rosmaninho, esposa e pai; Maria Gomes Araú-
jo, marido e família; Teresa Félix de Mianda e Maria
Rosa da Cruz; Teresa Freitas e família.

Quinta-feira 26 de março
da V semana do tempo da Quaresma
– Missa, às 18h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
José Filipe da Silva Faria; António Passos de Carva-
lho; Carlos Alberto Lima da Silva; João Filipe Carva-
lho dos Santos e imão José Fernando e Pai; Virginia
Fernandes Santos Hipolito e Familia; Maria Rufina Gon-
çalves Serra e Marido; Maria Martins Ferreira e Mari-
do; José Sá Condesso; Alexandrina Gonçaves Real e
Marido; Justino Martins Palmeira e Esposa; Delfina
Fernandes Ribeiro; José da Silva Martins, pais e so-
gra; Adelaide Gomes Dias Hipólito.
Sexta-feira 27 de março
da V semana do tempo da Quaresma
– Via Sacra com celebração da Palavra às 19h00, em
Apúlia, orientada pelos Ministros da Comunhão e pela
Catequese.
– Via Sacra Interparoquial, desde a Matriz de Espo-
sende ao S. Lourenço (Vila Chã), organizado pela Pas-
toral Juvenil Arciprestal.

Sábado 28 de março
da V semana do tempo da Quaresma
– Missa Vespertina, às 17h00, na igreja paroquial de
Rio Tinto, com as seguintes intenções: P.e José Mi-
guel Torres Pereira; Teresa Gonçalves Pimenta e fi-
lho; Adelino Barros Faria e pais; Arminda Mendonça
Machado; Deolinda de Oliveira, irmã e pais; Henrique
Silva e esposa; Laurentina Gonçalves dos Santos e
família; Manuel Azevedo da Cruz, pais e tio; Manuel
da Silva Félix; Maria da Silva Vieira de Sousa; Maria
Pimenta Guimarães; Virgínia da Cruz Barros.
– Missa Vespertina, às 20h00, na igreja matriz de Apú-
lia, com as seguintes intenções: P.e José Miguel Tor-
res Pereira.

Domingo 29 de março

VI do tempo da Quaresma (Domingo de Ramos)
– Bênção dos Ramos, às 08h30 ao fundo da Av. do

Adro da igreja paroquial de Rio Tinto, seguindo-se a
Procissão da Entrada Triunfal de Jesus em Jerusa-
lém até à Igreja, onde será celebrada a Eucaristia com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
Paroquianos.
– Bênção dos Ramos, às 10h45, seguindo-se a Pro-
cissão da Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém
até à igreja matriz de Apúlia, onde será celebrada a
Eucaristia com as seguintes intenções: Paroquianos.

– Via-Sacra dos Jovens, às 15h30, no Adro da igreja
matriz de Apúlia.

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.

Confissões Quaresmais
Calendário/Horários

Horários em Apúlia foem alterados
24/03 .........  Fonte Boa ........  18h00 – 20h00
27/03 ..........  Antas ....................  20h00 – 21h00
28/03 ..........  Antas ....................  09h00 – 11h30
28/03 .......... Gandra ..................  10h00 – 11h30
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.




