
informações gerais Formação cristã
agenda
– 29 de março, 21h00 – Via Sa-
cra  organizada pela Pastoral Juvenil de Apúlia.

Semana Santa
A Semana Santa – tradição religiosa católica

que celebra a Paixão, a Morte e a ressurreição
de Jesus Cristo – está carregada de sentido cris-
tão e deve ser tempo para refletir sobre Jesus
Cristo, filho de Deus, que ofereceu sua vida para
que nós possamos viver em paz.

Procuremos todos viver esta Semana Santa
professando, celebrando, vivendo e rezando a
nossa fé nos diversos momentos que a Progra-
mação nos propõe.

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 – Mc 14, 1 – 15, 47

A liturgia deste último Domingo da Quaresma lem-
bra-nos dois factos: a Entrada Triunfal de Jesus em
Jerusalém em que o povo O reconhece como Salva-
dor e O aclama alegremente... (Jo 12,12-16), e o Co-
meço da Semana Santa, com a leitura da Paixão de
Jesus Cristo, segundo São Marcos...  Dois momen-
tos da vida de Cristo: o Triunfo e a Humilhação...

Somos convidados a contemplar esse Deus que,
por amor, desceu ao nosso encontro, partilhou a nos-
sa humanidade, fez-Se servo dos homens, deixou-Se
matar para que o egoísmo e o pecado fossem venci-
dos. A cruz apresenta-nos a lição suprema, o último
passo desse caminho de vida nova que, em Jesus,
Deus nos propõe: a doação da vida por amor.

A primeira leitura apresenta-nos um profeta
anónimo, chamado por Deus a testemunhar no meio
das nações a Palavra da salvação. Apesar do sofri-
mento e da perseguição, o profeta confiou em Deus e
concretizou os projectos de Deus. Os primeiros cris-
tãos viram neste “servo” a figura de Jesus.

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de
Cristo. Ele prescindiu do orgulho e da arrogância, para
escolher a obediência ao Pai e o serviço aos homens,
até ao dom da vida. É esse mesmo caminho de vida
que a Palavra de Deus nos propõe.

O Evangelho convida-nos a contemplar a paixão
e morte de Jesus: é o momento supremo de uma vida
feita dom e serviço, a fim de libertar os homens de
tudo aquilo que gera egoísmo e escravidão. Na cruz,
revela-se o amor de Deus – esse amor que não guar-
da nada para si, mas que se faz dom total.

Contactos:
P. Delfim – 962601317 P. José António – 919944521
emails: ddfdelfim@gmail.com

pe.joseandrade@gmail.com
paroquiadeapulia@gmail.com
paroquiaderiotinto@gmail.com
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Inscrições da catequese
Porque queremos saber melhor como anda a nossa

Catequese, e porque precisamos de reorganizar o
Ficheiro da mesma, pedíamos a todos os Catequistas
e crianças e adolescentes da Catequese que, neste
período da Páscoa, preenchessem a nova Ficha de
Inscrição na Catequese com os dados necessários para
informatizarmos o ficheiro.

As Fichas devem ser entregues aos Catequistas
até ao dia 12 de Abril.
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horário das missas, intenções
e locais da celebração

Domingo 29 de março

VI do tempo da Quaresma (Domingo de Ramos)
No ofertório das Missas fazemos a recolha do

nosso Contributo Penitencial.
– 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 21h00, no Adro da igreja
matriz de Apúlia.

Segunda-feira 30 de março
da Semana Santa
– Missa, às 18h00, na igreja Paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira; Serafim Gomes Pereira (Aniv.) e esposa;
Manuel Gomes da Costa, esposa, filhos, genros e  neta;
António Joaquim da Silva, esposa, cunhado e Júlio
Joaquim da Silva e esposa.
– Missa da Reconciliação, às 21h00, na igreja Ma-
triz de Esposende.

Terça-feira 31 de março
da Semana Santa
– Missa, às 18h00, na igreja Matriz de Apúlia, com
as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres Pereira;
Cecilia Lopes Barros e família; Angelina Martins Ri-
beiro, Pais e Sogros; Alice do Norte Eiras Hipólito;
Albertino Lopes Fernandes do Monte e Esposa.

Quarta-feira 1 de abril
da Semana Santa
– Missa, às 18h00, na igreja Paroquial de Rio Tinto,
com as seguintes intenções: P.e José Miguel Torres
Pereira.

– Procissão de Velas às 21h00, da Capela de Nossa
Senhora da Saúde (Esposende), para a Igreja Matriz
de Esposende.

Quinta-feira Santa 2 de abril
– Missa da Instituição da Eucaristia, às 17h00, na
igreja Matriz de Esposende.
– Missa da Instituição da Eucaristia, às 21h00, na
igreja Matriz de Apúlia, com as seguintes intenções:
P.e José Miguel Torres Pereira; Carlos Alberto Silva
Santos Vale e Pai; António Passos de Carvalho; Justi-
no Martins Palmeiro e Esposa; Virgínia Fernandes
Santos Hipólito e Família; Circulina Fernandes Faria
Torres, Marido e irmã Esperança; Emília Ribeiro Ma-
chado; José Maria Silva, Pais e Sogros; Filipe Monte
Santos e família; Delfina Fernandes Ribeiro.
– Procissão dos Passos às 21h45, em na sede do Ar-
ciprestado de Esposende.

Sexta-feira Santa 3 de abril
Ofertório para os Lugares Santos.
– Celebração de Laudes, às 09h30, na igreja Ma-
triz de Esposende. Serviço de Confissões até às 12h00.
– Celebração da Paixão às 15h30, em na igreja Ma-
triz de Esposende.
– Celebração da Paixão às 18h00, em na igreja Ma-
triz de Apúlia.
– Procissão do Enterro do Senhor às 21h30, em na
sede do Arciprestado de Esposende.

Sábado Santo 4 de abril
– Celebração de Laudes, às 09h30, na igreja Ma-
triz de Esposende. Serviço de Confissões até às 12h00.
– Vigília Pascal, às 19h00, na igreja paroquial de
Rio Tinto, com as seguintes intenções: Paroquianos.
– Vigília Pascal, às 21h00, na igreja matriz de Apú-
lia, com as seguintes intenções: Paroquianos.

Domingo da Páscoa 5 de abril
– Missa, às 08h00, na igreja Paroquial de Rio
Tinto, com as seguintes intenções: Paroquianos.
– Missa, às 10h30, na igreja Matriz de Apúlia,
com as seguintes intenções: Paroquianos.

Visita Pascal  ou Compasso
O Compasso Pascal é uma tradição cristã que

consiste na visita casa a casa de uma paróquia (da-
queles que a queiram receber) do Crucifixo de Cris-
to no dia de Páscoa ou nas semanas seguintes para
celebrar a sua Ressurreição.

Um pequeno grupo de paroquianos, com ou sem
o seu pároco, liderados por um crucifixo que repre-
senta a presença de Jesus vivo, percorre várias casas
de outros paroquianos que manifestem a sua vonta-
de de receber a visita de Jesus Ressuscitado no dia de
Páscoa. Em cada uma das casas, após uma bênção
inicial, os habitantes da casa visitada beijam a cruz
de Cristo como demonstração de adoração.

A esta tradição associaram-se diferentes formas
de receber essa visita. Ela é vista como uma forma
de confraternização dos membros da comunidade
paroquial. É também comum ser aproveitada para
oferta de donativos pecuniários à paróquia.

... em Apúlia
A Visita Pascal realizar-se-á nos moldes habituais,

com os itinerários do costume, tendo início14h00 e
encerramento às 20h00 com a habitual concentração
junto à capela de Nossa Senhora da Caridade,
seguindo o Cortejo da Recolha das Cruzes até à igreja
Matriz com a Celebração da Alegria Pascal (breve
Celebração da Palavra e o Beijar da Cruz).

... em Rio Tinto
Na próxima segunda feira, dia 30 de março, pelas

20h30 realizar-se-á uma reunião de preparação com
todos os elementos que vão integrar os dois grupos
do compasso. Pede-se a  todos aqueles que foram
convidados que compareçam na igreja à hora
marcada.

A Visita Pascal realizar-se-á nos moldes habituais,
com a celelbração da Eucaristia às 08h00 e a saída
do Compasso às 09h15. Paragem para o almoço das
12h00 às 14h00. O encerramento previsto para as
19h00 junto ao cruzeiro do adro, seguindo-se a
Procissão até à igreja Matriz, terminando com a
Celebração da Alegria Pascal (breve Celebração da
Palavra e o Beijar da Cruz).




