
3.º Domingo da Quaresma (Ano B)
1.ª Leit. – Ex 20, 1-17;
Salmo – Sal 18, 8. 9. 10. 11;
2.ª Leit. – 1 Cor 1, 22-25;
Evangelho – Jo 2, 13-25. 
A liturgia do 3.º Domingo da Quaresma dá-nos conta 

da eterna preocupação de Deus em conduzir os homens 
ao encontro da vida nova. Nesse sentido, a Palavra de 
Deus que nos é proposta apresenta sugestões diversas 
de conversão e de renovação.

Na primeira leitura, Deus oferece-nos um conjunto 
de indicações (“mandamentos”) que devem balizar a 
nossa caminhada pela vida. São indicações que dizem 
respeito às duas dimensões fundamentais da nossa 
existência: a nossa relação com Deus e a nossa relação 
com os irmãos.

Na segunda leitura, o apóstolo Paulo sugere-nos 
uma conversão à lógica de Deus… É preciso que des-
cubramos que a salvação, a vida plena, a felicidade sem 
fim não está numa lógica de poder, de autoridade, de 
riqueza, de importância, mas está na lógica da cruz – 
isto é, no amor total, no dom da vida até às últimas con-
sequências, no serviço simples e humilde aos irmãos.

No Evangelho, Jesus apresenta-se como o “Novo 
Templo” onde Deus se revela aos homens e lhes ofe-
rece o seu amor. Convida-nos a olhar para Jesus e a 
descobrir nas suas indicações, no seu anúncio, no seu 
“Evangelho” essa proposta de vida nova que Deus nos 
quer apresentar.

Olhemos para nós, o Novo Povo de Deus, o Povo 
nascido da morte e ressurreição de Cristo. Não somos 
mais obrigados a cumprir os detalhados preceitos da Lei 
de Moisés mas, somos convidados a olhar o Crucifica-
do, cujo corpo cravado na Cruz é o lugar do perdão e do 
encontro com Deus, o lugar da nova e eterna Aliança... 
olhando o Crucificado, ouçamos, mais uma vez, como 
Israel: “Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da 
casa da escravidão, da miséria do pecado e da morte, 
da escuridão de uma vida sem sentido! Eu te dei o meu 
filho amado! Não terás outros deuses além de mim!” 

Procuremos compreender que os preceitos do An-
tigo Testamento passaram; não, porém, a exigência de 
um coração todo de Deus, um coração que O ame, um 
coração sem divisão. E, para nós, a exigência é ainda 
maior, porque Israel não tinha ainda visto até onde 
iria o amor de Deus; quanto a nós, sabemos: “Deus 
amou tanto o mundo que entregou o seu Filho para 
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a 
vida eterna” (Jo 3,16).

Convertamo-nos! Ergamos os olhos para o Cru-
cificado e mudemos de vida. Que a nossa fé não seja 
fingida, superficial, descomprometida; que a nossa 
religião não seja simplesmente uma prática fria e sem 
desejo de real conversão ao Senhor.

5 
a 

11
 d

e 
m

ar
ço

II
I s

em
an

a 
da

 Q
ua

re
sm

a

C
on

ta
ct

os

129
As falsas esperanças nos ídolos

A mensagem do Salmo 115 é muito clara: se pusermos 
a esperança nos ídolos, tornamo-nos como eles: imagens 
vazias com mãos que não tocam, pés que não caminham, 
lábios que não podem falar. Não temos mais nada a dizer, 
tornamo-nos incapazes de ajudar, de mudar as coisas, 
incapazes de sorrir, de nos doarmos, incapazes de amar. 
E também nós, homens de Igreja, corremos este risco 
quando nos “mundanizamos”. É necessário permanecer 
no mundo mas defender-se das ilusões do mundo, que 
são estes ídolos que mencionei.

Como prossegue o Salmo, é preciso confiar e esperar 
em Deus, e Deus concederá a bênção. Diz assim o Salmo:

«Israel, confia no Senhor [...] / Casa de Aarão, confia 
no Senhor [...] / Vós, os que temeis ao Senhor, confiai 
no Senhor [...] / O Senhor lembrou-se de nós; ele nos 
abençoará» (vv. 9.10.11.12).

O Senhor recorda-se sempre. Até nos maus momen-
tos Ele se recorda de nós. E esta é a nossa esperança. 
E a esperança não desilude. Nunca. Nunca. Os ídolos 
desiludem sempre: são fantasias, não são realidades.

Eis a maravilhosa realidade da esperança: se con-
fiarmos no Senhor tornamo-nos como Ele, a sua bênção 
transforma-nos em seus filhos, que partilham a sua vida. 
A esperança em Deus faz-nos entrar, por assim dizer, no 
raio de ação da sua recordação, da sua memória que nos 
bendiz e nos salva. E então pode brotar o aleluia, o louvor 
ao Deus vivo e verdadeiro, que por nós nasceu de Maria, 
morreu na cruz e ressuscitou na glória. E neste Deus nós 
temos esperança, e este Deus – que nunca é um ídolo – 
nunca desilude.

[Por isso, continuemos a rezar com o salmista: O 
Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos 
filhos. / Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. 
/ Os céus são os céus do Senhor; mas a terra a deu aos 
filhos dos homens. / Os mortos não louvam ao Senhor, 
nem os que descem ao silêncio. / Mas nós bendiremos ao 
Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. 
(vv. 14.15.16.17.18).

Louvemos o Senhor, nesta QUARESMA, com o nosso 
caminho de conversão a ELE.]

Telefones: P. Delfim Fernandes – 962601317 
 P. Rui Neiva – 965374530
 P. António Lima – 935352918
e-mails:  ddfdelfim@gmail.com
  ruijneiva@gmail.com
  asilima45@gmail.com
  unidadepastoral.ecs@gmail.com

Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial de Esposende 

funciona com o seguinte horário:
Terça ...................................................   17h00 – 18h00
Quinta ................................................... 19h30 – 20h00
Sábado................................................   15h00 – 16h00

Estas informações podem ser consultadas em:
https://paroquiadesposende.wordpress.com

24 horas para o Senhor
Na sua Mensagem para a Quaresma deste ano, o 

Papa Francisco destaca a realização, a 9 e 10 de março, 
da iniciativa “24 horas para o Senhor”, convidando a 
celebrar o sacramento da Reconciliação num contexto 
de adoração eucarística. Diz o Papa: “Em cada diocese, 
pelo menos uma igreja ficará aberta durante 24 horas 
consecutivas, oferecendo a possibilidade de adoração e 
da confissão sacramental”.

Na nossa Diocese foi recomendado que esta adoração 
deveria acontecer, pelo menos, a nível Arciprestal. No 
nosso Arciprestado, à semelhança dos últimos anos, será 
na Igreja Matriz de Esposende, com início às 19h00 do 
dia 9 (sexta-feira), ficando em adoração até às 19h15 do 
dia 10 (sábado).

Encontro para os Crismandos
No Sábado de manhã teremos as «24 horas com o 

Senhor» com a participação dos crismandos, que reú-
nem primeiro no Centro Paroquial de Esposende, com 
o seguinte horário:
Esposende.............................................. 09h00 – 10h30
Rio Tinto e Vila Chã ..............................10h00 – 11h30
Apúlia .....................................................11h00 – 12h30
Fão e Fonte Boa .....................................11h30 – 13h00

Paróquias e Grupos em Adoração
Confraria do SS.mo (Esposende)  .......................  20h00
Paróquia de Marinhas  ................ das 22h00 às 24h00
Pastoral Familiar de Apúlia  ....... das 00h00 às 02h00
Cursilhos (Cursos Cristandade)  .......................  02h00
Unidade Pastoral (UPECS)  ................... até  às 07h00
Confraria do SS.mo (Esposende)  .......................  07h00
Catequistas de Esposende  .................................. 08h00
Crismandos  .................................. das 09h00 às 13h00
Confraria do SS.mo (Esposende)  ..............  até à 15h00
Paróquia de Belinho  .........................................  15h00
Paróquia de Forjães  ..........................................  16h00
Confraria do SS.mo (Esposende)  ............ até  às 19h15

Jantar Solidário (Vila Chã)
No dia 17 de março, pelas 20h00 haverá um Jantar  

Solidário aberto a toda a comunidade e promovido pelo 
Centro Paroquial e Social de Vila Chã, no âmbito dos 
40 anos da Instituição.

Procurando celebrar o Dia do Pai este jantar pretende 
também a angariação de fundos para a subsistência do 
Centro Paroquial. 

O valor solidário será de 12,50 €/pessoa. Para as 
crianças (até os 10 anos) será de 5,00 €/criança.

As inscrições devem ser feitas no Centro Paroquial e 
Social de Vila Chã e/ou na Sacristia até dia 11 de Março 
ou através do telefone 962 874 173 ou 912 368 900.

Próximas Confissões Quaresmais
09 de março .........Mar (S. Bartolomeu) ..17h30–19h30
09 de março .........Marinhas ....................15h00–17h00
09 de março .........Marinhas ....................20h00–21h00
10 de março .........Esposende  .................09h30–12h00
14 de março ..........Apúlia ........................ 20h00–21h30
16 de março ..........Vila Chã ..................... 20h00–22h00
17 de março ..........Belinho .......................09h30–11h30
17 de março ..........Forjães ........................09h30–11h30
21 de março ..........Fonte Boa ................... 17h00–20h00
23 de março ..........Antas .......................... 20h00–21h00

(Catequese do Papa a 11/01/2017– www.vatican.va) 



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
— Márcio Filipe Faria Ferreira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria da Silva Costa e marido, António Soares
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Nossa Senhora de Fátima
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (mc pelos pais)
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Belarmina Lopes Fernandes do Monte
— Cecília Ferreira de Sá Condesso
— Emília Ribeiro da Silva, filhos e Ana Gomes Eusébio
— Emíllia Hipólito Dias, marido e pais
— Eugénia Gomes Moreira da Silva 
— Joaquim Gonçalves Figueiredo (Carlos Eiras)
— José Maria Pereira da Silva, pais e sogros
— Justino Martins Palmeiro e esposa
— Marcelo Lopes dos Santos e esposa
— Ondina Tomé de Almeida e família
— Zacarias Martins Afonso   
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Almas (mc Confraria)
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Joaquim Manuel Eiras Fernandes
— José Maria Fernandes de Figueiredo
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Júlia Branco da Costa
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Catarino
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Fernandes de Aguiar
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Maurício Pereira e filho
— Ramiro Vilas Boas Cruz
Quinta-feira  08 de março
18h15 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Carlos Manuel Rodrigues da Silva e família
— Maria Alves de Oliveira e marido
— Maria Braelinda Ribeiro Gonçalves
— Vitor Miguel da Silva Miranda
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
— Jaime Lima Nunes
— Maria Malvina Lopes Silva
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 

Afonso e família
— P.e Manuel F. da Torre e  P.e Manuel Gonçalves Jorge
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado 
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros 
— Ana Boaventura Penteado 
— António Gonçalves Jorge Júnior e família 
— David Francisco Ramos, esposa, filhos, pais e sogros
— Fernando do Bento Queirós 
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e 

sogros 
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos 
— Manuel Pires Afonso, filha e família 
— Nuno Fernando Barbosa Branco 
— Olivia Rossas Fernandes e família 

Segunda  05 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Intenções do Senhor Arcebispo
— Maria do Rosário e marido
— Sizínia Vilas Boas Ribeiro
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Irmãos da Irmandade do Bom Jesus
— Intenções do Senhor Arcebispo
— Amandio da Fonseca Penetra
— Carlos Morais da Benta
— Luís Morais da Silva
19h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Intenções do Senhor Arcebispo
— Adelino Faria Briote
— António dos Santos Moinho, esposa e filha
— Joaquim Fontão Pereira
— José de Faria Gonçalves Moreira
— Manuel Fernandes Barros
— Maria Ferreira Calistra, marido e pais
Terça-feira 06 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Anselmo Novo
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Arminda Martins Figueiredo, marido e filha
— Joaquim Domingues Martins, esposa, filhos, neto 

e Arménio José, esposa e genro
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, so-

gros, irmãos e cunhados
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— José Francisco do Vale (6)
— Brilhantina Ferreira da Silva (filha Carolina)
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 

Afonso e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Albino de Jesus Pires, esposa e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho 
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Américo Bento Queirós 
— Ana Boaventura Penteado 
— Ana Marques da Silva, marido e filho 
— Emília de Sá Penteado e marido 
— Fernando Bento Queirós
— José Carlos Alves da Costa, pai, irmão e sogros 
— Manuel Pires Afonso, filha e família 
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família 
— Maria Alves Ferreira, marido e filho 
— Maria dos Anjos Barbosa Baltazar Branco, marido 

e mãe 
— Porfírio Capitão Eiras Novo 
Quarta-feira 07 de março 
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Manuel Gonçalves Marques e esposa
— Mons. Manuel Baptista de Sousa
18h00 – igreja matriz de Fão
— António Gomes Lopes
— Idalina Martins Afonso e José Martins Dias
— Luís Bessa da Rocha Brito Prata e esposa

— Brilhantina Ferreira Maciel (filha Carolina)
— Henrique Alves da Lage (esposa)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Manuel Barroselas Maciel
— Manuel do Vale Esteves (Confraria do Divino Espírito 

Santo de Paredes de Coura)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Elisa Graça do Vale de Oliveira (30.º dia)
— Maria Silva da Costa (1.º Aniv.)
— Inês Barreiro Pereira Macedo (1.º Aniv.)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Paula Lima Viana
— Laurentina Pereira Catarino (8)
— Manuel Gomes Vasco
— Matias Gomes Santa Marinha
— Pais, sogros e família de Manuel Neves Vasco 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Ir.ª Maria Cândida Miranda (Carmelita) (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende

Encerramento das «24 horas para o Senhor»
— Santíssimo Sacramento
— Maria de Lurdes Afonso de Faria (30.º dia)

Domingo           11 de março 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Manuel Ferreira Carvalho (1.º Aniv.)
— Adelino da Lage Maciel
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel 

Lopes e Maria Laurentina Ferreira Maciel (pais)
— Irmãos da Confraria de Santo António
— José Francisco do Vale (7)
— Manuel dos Santos Faria e esposa (filha Maria)
— Manuel Gomes Pimenta
— Maria Alice Lopes Santos, marido e filho
10h00 – igreja matriz de Apúlia 
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
10h30 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
—  Laurentina Pereira Catarino
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja matriz de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais e tio, P.e Paulino

— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias 
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel (Confraria do Rosário)
— Manuel Carreira Martins e família
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
Sexta-feira 09 de março 

19h00 – igreja matriz de Esposende
Início das «24 horas para o Senhor»

— Santíssimo Sacramento
— João Baptista Guerra
— Manuel Gonçalves Marques e esposa
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Laurentina Pereira Catarino (pessoa amiga)
— Alvarina dos Santos Pereira e mae 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Joaquim Faria Cruz, pais e sogros
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves, pais e irmãos
— Joaquim Sá Fernandes
— José Maria Fernandes de Figueiredo
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Gonçalves Vasco e esposa
— Maria de Campos Paturro, marido, filha, pais e 

sogros
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Gonçalves Neves e António Miranda
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Joaquina Martins de Sá e Teresa Gonçalves Pimenta 

(pessoa amiga)

Sábado 10 de março 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Fernando Bento Queirós
— P.e Augusto Carvalho e P.e António Fernandes de Sá
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Almas (mc Confraria)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e família (filha Paula)
— António Pereira Azevedo (Maria do Carmo)
— António Pimenta, pais e sogros

Intenções do Papa para março
Pela Evangelização: Formação para o discerni-
mento espiritual – Para que toda a Igreja reco-
nheça a urgência da formação para o discerni-
mento espiritual, a nível pessoal e comunitário.


