
 

 Catequese:   No próximo fim de semana, dias 28 de Fevereiro e 01 de 

Março terão inicio as sessões de catequese. 

Coordenação da catequese : São convocados todos os membros da co-

missão coordenadora da catequese para uma reunião a realizar-se no dia 

03 de Março no Gabinete do Pároco.  

Reunião: São convocados todos os membros da comissão da família pa-

ra uma reunião a realizar-se hoje,  dia 22 de Fevereiro,  após a missa das 

07:30 numa das salas do Centro.  A reunião será seguida da bênção e inau-

guração do gabinete da Família.  

Via-Sacra: Na próxima Sexta Feira a Via– Sacra será animada pelo grupo Santa 

Cecília. Recordamos aos féis que a mesma começa as 17 horas.  

Limpeza: No próximo sábado a limpeza da Igreja estará a cargo do 

Grupo Santa Cecília.  
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Na quarta-feira passada, a também chamada quarta-feira de cinzas, começamos com o tempo da qua-

resma que vai até ao domingo de Ramos; um tempo litúrgico de conversão, que a Igreja marca para 

nos prepararmos para a festa das festas cristãs (a Páscoa). É um tempo favorável para nos arrepender-

mos dos nossos pecados e mudar algo em nós para sermos melhores e assim podermos viver mais 

próximos  de Cristo. Ao longo deste tempo, todo o cristão deve fazer um esforço para recuperar o 

estilo de verdadeiros fiéis através da reflexão, penitencia e conversão espiritual, pois, Cristo nos con-

vida neste tempo a mudarmos de vida. É este o sentido da conversão, daí que, a quaresma deve ser um 

tempo de perdão e reconciliação fraterna. Para isso, cada dia devemos fazer o esforço de retirar dos 

nossos corações o ódio, o rancor, a inveja, os zelos que se opõem ao amor a Deus e aos irmãos. E as 

leituras que a liturgia deste primeiro Domingo da quaresma nos propõe apontam para essas realidades. 

 

A leitura do livro do Gen 9,8-15, por exemplo, mostra-nos como o amor de Deus supera tudo e até o 

pecado; aqui vemos claramente que embora a aliança que, com a criação, implicitamente ficou a ligar 

Deus aos homens, foi desfeita pelo pecado. O amor de Deus não deixa porém de se manifestar. Por 

isso, após o dilúvio, quando surgia uma humanidade nova, purificada pelas águas, Deus faz uma alian-

ça com Noé, mostrando-Se assim comprometido com o homem, amigo do homem, disposto a dar-lhe 

a salvação. 

 

São Pedro na sua primeira carta 3,18-22, lembra-nos que com a Sua Paixão e Morte, Jesus transferiu-

nos de um estado de morte para um estado de vida; de um estado de escravidão para um estado de 

liberdade. O Seu sacrifício foi, com efeito, o penhor da nossa libertação e da nossa salvação. 

Como é que os homens de todos os tempos poderão participar desta salvação? O Baptismo é o meio 

pelo qual nos é comunicada esta vida nova segundo o Espírito. Em virtude do Mistério Pascal, a água 

baptismal, à semelhança da água do dilúvio, destrói o pecado e faz renascer para uma vida nova. 

 

O Evangelho segundo São Marcos 1, 12-15, nos faz perceber que, a tentação de Jeus, situa-se nos 

começos da Sua actividade messiânica. Na verdade, antes de dar inicio à Sua pregação, Jesus entrega-

Se à oração; antes de Se apresentar em público, vai para o deserto; antes de Se misturar com o povo, 

retira-Se para a solidão. Antes de ir ao encontro dos homens, busca a intimidade com Seu Pai, que está 

nos Céus. 
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LITURGIA DA SEMANA 
LITURGIA DA SEMANA 
A Igreja celebra o I Domingo da Quar-

esma–  Ano B 

Segunda Feira, 23/02/2015 

Lev 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46 

Terça-Feira, 24/02/2015 

Is 55, 10-11; Mt 6,7-15 

Quarta-Feira, 25/02/2015 

Jn 3, 1-10; Lc11, 29-32 

Quinta-Feira, 26/02/2015 

Est14,1.3-5.12-14;Mt 77-12 

Sexta-Feira, 27/02/2015 

Ez 18, 21-28; Mt 5, 20-26 

Sábado, 28/02/2015 

Dt 26,16-19; Mt 5, 43-48 

LITURGIA DO PRÓXIMO DOMINGO 

A Igreja celebra o II Domingo a 
Quarresma– Ano B 
1ª Leitura: JGn 22, 1-2.9-13.15-18 
Salmo: 115 
2ª Leitura: 1Rm 8,31b-34  
Evangelho: Mc 9, 2-10 

HORÁRIO DAS MISSAS 
De Segunda a Sexta-Feira: 18H30 
Sábado:     17H00 – Missa em Inglês 
     18H30 – Missa em Português 
Domingo:   07H30 – Missa para Adultos 
     09H30 – Missa para Crianças 
     11H00 – Missa para Jovens 
     18H30 – Missa para Adultos 
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 Os textos deste Domingo apontam para a necessidade de sempre estarmos atentos 

às várias formas de tentações que põem em causa a nossa relação com Deus e com o próxi-

mo. Portanto, eles nos introduzem ao ambiente do tempo em que começamos ( a quaresma); 

um tempo litúrgico de conversão, para a preparação da Páscoa; um tempo favorável em que 

Jesus Cristo nos convida a mudarmos de vida. Daí que, deve ser marcado pelo perdão e 

reconciliação fraterna. Para isso, cada  um de nós deve fazer um esforço de retirar no seu 

coração o ódio, o rancor e a inveja, que se opõem ao amor a Deus e aos irmãos. E as leituras 

que a liturgia deste primeiro Domingo nos propõe, ajuda a reconhecermos que o mal é uma 

realidade que ninguém pode duvidar da sua existência e por isso é necessário que lutemos 

contra ele pois, com o amor e fé em Deus venceremos. 

 

A primeira leitura (Gen 9,8-15), nos mostra como o amor de Deus supera tudo e até o peca-

do. Fazer aliança pressupõe amar e a aliança feita por Deus com Noé e descendentes, é um 

pacto que mostra verdadeiramente a preocupação de Deus em salvar o seu povo por causa 

do amor que tem para com ele. Só faz uma aliança verdadeira, quem ama. Deus ama de 

verdade o seu povo e por isso disse «Vou estabelecer a minha aliança convosco, com a des-

cendência que vos há-de seguir e com todos os seres vivos que estão no meio de vós». Essa 

aliança é um sinal universal e eterno para mostrar que, se alguma coisa é destruída no mun-

do humano, ou no mundo animal, vegetal e mineral, isso não se deve a Deus, mas ao pró-

prio homem, movido pela pretensão e abuso da própria liberdade (Gen 8, 21-22). Por isso, 

esse amor que nos foi transmitido por Jesus, deve ser para nós, como diz o papa Francisco, 

na Alegria do Evangelho, no nº 268: «a primeira motivação para evangelizar». 

 

A primeira carta de São Pedro3,18-22, foi escrita num tempo de perseguição e, portanto o 

autor exorta aos cristãos daquele tempo a enfrentarem o sofrimento, a exemplo de Cristo e 

encoraja-os a terem fé Nele que morreu por causa dos nossos pecados, e ressuscitou pelo 

Espírito Santo, para nos reconduzir a Deus. Assim, o cristão verdadeiro deve ser alguém 

implicado num compromisso solene de uma boa consciência para com Deus, compromisso 

esse que implique luta constante contra o mal e vitória com Cristo, o vencedor de todas as 

tentações. Por isso, todo o cristão deve estar preparado para o confronto, ungido e apossar-

se da força de Deus. Para sabermos vencer como Jesus. 

 

No Evangelho de hoje, São Marcos diz que a vida de Jesus vai ser uma victória contra o 

mal; por isso, Jesus vai para o deserto impelido pelo Espírito Santo e lá é tentado. A tenta-

ção mostra o aspecto doloroso e dramático da missão de Jesus que é lutar contra o mal. Je-

sus torna-se o novo Adão e vence o adversário que causa o mal entre os homens, para ins-

taurar o Reino de Deus. O demónio escolhe três coisas comuns em nossas vidas que aparen-

temente são boas, para tentar Jesus, o Deus feito homem. 

Marcos não diz quando ou como se deram as tentações, mas situa-as depois do baptismo e 

sugere que toda a vida de Jesus sobre a terra será um contínuo combate contra os poderes 

do mal personificados por Satanás. Esse Satanás encontra-se nos adversários e inimigos que 

Jesus encontra durante a Sua missão Mc. 11, 27-12,44. Para São Marcos, a luta de Jesus 

tem uma meta: restabelecer o que o mal havia destruído isto é, trazer a justiça e a paz uni-

versal. 

 

A VOZ DO MAGISTÉRIO 

CONTINUAÇÃO DA MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA A QUARESMA DE 2015 
2. «Onde está o teu irmão?» (Gn 4, 9): As paróquias e as comunidades 

Tudo o que se disse a propósito da Igreja universal é necessário agora traduzi-lo na vida das paróquias e comunida-

des. Nestas realidades eclesiais, consegue-se porventura experimentar que fazemos parte de um único corpo? Um 

corpo que, simultaneamente, recebe e partilha aquilo que Deus nos quer dar? Um corpo que conhece e cuida dos 
seus membros mais frágeis, pobres e pequeninos? Ou refugiamo-nos num amor universal pronto a comprometer-se 

lá longe no mundo, mas que esquece o Lázaro sentado à sua porta fechada (cf. Lc 16, 19-31)? 

Para receber e fazer frutificar plenamente aquilo que Deus nos dá, deve-se ultrapassar as fronteiras da Igreja visível 
em duas direcções. 

Em primeiro lugar, unindo-nos à Igreja do Céu na oração. Quando a Igreja terrena reza, instaura-se reciprocamente 

uma comunhão de serviços e bens que chega até à presença de Deus. Juntamente com os Santos, que encontraram a 
sua plenitude em Deus, fazemos parte daquela comunhão onde a indiferença é vencida pelo amor. A Igreja do Céu 

não é triunfante, porque deixou para trás as tribulações do mundo e usufrui sozinha do gozo eterno; Convicta de 

que a alegria no Céu pela vitória do amor crucificado não é plena enquanto houver, na terra, um só homem que 
sofra e gema, escrevia Santa Teresa de Lisieux, doutora da Igreja: «Muito espero não ficar inactiva no Céu; o meu 

desejo é continuar a trabalhar pela Igreja e pelas almas» (Carta 254, de 14 de Julho de 1897). 

Também nós participamos dos méritos e da alegria dos Santos e eles tomam parte na nossa luta e no nosso desejo 
de paz e reconciliação.  

Em segundo lugar, cada comunidade cristã é chamada a atravessar o limiar que a põe em relação com a sociedade 

circundante, com os pobres e com os incrédulos. A Igreja é, por sua natureza, missionária, não fechada em si mes-
ma, mas enviada a todos os homens. 

Esta missão é o paciente testemunho d'Aquele que quer conduzir ao Pai toda a realidade e todo o homem. A missão 

é aquilo que o amor não pode calar. A Igreja segue Jesus Cristo pela estrada que a conduz a cada homem, até aos 
confins da terra (cf. Act 1, 8). Assim podemos ver, no nosso próximo, o irmão e a irmã pelos quais Cristo morreu e 

ressuscitou. Tudo aquilo que recebemos, recebemo-lo também para eles. E, vice-versa, tudo o que estes irmãos 

possuem é um dom para a Igreja e para a humanidade inteira. 

3. «Fortalecei os vossos corações» (Tg 5, 8): Cada um dos fiéis 

Também como indivíduos temos a tentação da indiferença. Estamos saturados de notícias e imagens impressionan-

tes que nos relatam o sofrimento humano, sentindo ao mesmo tempo toda a nossa incapacidade de intervir. Que 
fazer para não nos deixarmos absorver por esta espiral de terror e impotência? 

Em primeiro lugar, podemos rezar na comunhão da Igreja terrena e celeste. Não subestimemos a força da oração de 

muitos! A iniciativa 24 horas para o Senhor, que espero se celebre em toda a Igreja – mesmo a nível diocesano – 
nos dias 13 e 14 de Março, pretende dar expressão a esta necessidade da oração. 

Em segundo lugar, podemos levar ajuda, com gestos de caridade, tanto a quem vive próximo de nós como a quem 

está longe, graças aos inúmeros organismos caritativos da Igreja. A Quaresma é um tempo propício para mostrar 
este interesse pelo outro, através de um sinal – mesmo pequeno, mas concreto – da nossa participação na humani-

dade que temos em comum. 

E, em terceiro lugar, o sofrimento do próximo constitui um apelo à conversão, porque a necessidade do irmão 
recorda-me a fragilidade da minha vida, a minha dependência de Deus e dos irmãos. Se humildemente pedirmos a 

graça de Deus e aceitarmos os limites das nossas possibilidades, então confiaremos nas possibilidades infinitas que 
tem de reserva o amor de Deus. E poderemos resistir à tentação diabólica que nos leva a crer que podemos salvar-

nos e salvar o mundo sozinhos. 

Para superar a indiferença e as nossas pretensões de omnipotência, gostaria de pedir a todos para viverem este 
tempo de Quaresma como um percurso de formação do coração, a que nos convidava Bento XVI (Carta enc. Deus 

caritas est, 31). Ter um coração misericordioso não significa ter um coração débil. Quem quer ser misericordioso 

precisa de um coração forte, firme, fechado ao tentador mas aberto a Deus; um coração que se deixe impregnar 
pelo Espírito e levar pelos caminhos do amor que conduzem aos irmãos e irmãs; no fundo, um coração pobre, isto 

é, que conhece as suas limitações e se gasta pelo outro. 

COMENTÁRIOS DAS LEITURAS 

Horário de Atendimento do Pároco / Vigário 
Segunda-Feira: Descanso dos Frades 
Terça-Feira: 16h00-18h00 e 19h30-20h30 
Quarta-Feira: 15h00/18h00 - Visita aos Doentes e 19h30-20h30 - Catequese de adultos 
Quinta-Feira: 16h00-18h00 e 19h30-20h30 
Sexta-Feira: 16h00-18h00 e 19h30-20h30 
Sábado:  19h30 (salvo dias de casamentos) 
Domingos: No fim das Missas  


