
Comissão da Liturgia: A referida comissão avisa todos os grupos corais que, na segunda feira, dia 12,  
haverá ensaios para a Quarta-Feira de Cinzas, às 18 horas. 
IAM & LIGA:  Os referidos movimentos promovem duas palestras no domingo, dia 11, sendo a 1ª às 
9 horas e a 2ª às 13 horas, sobre medidas a ter  com a TA e a GLICEMIA. De salientar que haverá 
consulta e teste gratuito da TA e Glicemia. 
Penitentes: Estão abertas as inscrições para a caminhada penitencial que começará na Quarta-feira de 
Cinzas, dia 14. Os interessados deverão dirigir-se ao gabinete do Pároco de terça-sábado, a partir das 
16 horas. 
Quarta-Feira de Cinzas: Avisa-se todos os paroquianos para trazerem os ramos benzidos no Domingo 
da Paixão, do ano passado, até o  dia 13, terça-feira.  
Curso Bíblico: Avisa-se todos os interessados que o curso iniciou no passado dia 8 de Fevereiro e as 
sessões serão feitas todas as terças, quintas e sextas-feiras das 18-19h30. 
Cozinha Comunitária: Avisa-se a nossa comunidade paroquial que sob  a coordenação da PROMAI-
CA e da Pastoral da Família serão servidas às terças e quintas-feiras sopas para pessoas desfavoreci-
das, a partir do dia 20 de Fevereiro, entre as 17:00 e 18:15 horas, no parque de estacionamento junto 
aos contentores. 
Cáritas: Continuamos a pedir aos paroquianos (os que ainda não o fizeram) que contribuam com bens 
alimentares não perecíveis para a nossa Caritas,  nos seguintes horários das missas: sábado, 18:30, 
com massa e sabão; domingo, 7:30, com óleo e feijão; 9:30 com massa; 11:00, com açúcar e fuba; 
18:30, com leite e sal. 
Casais Jovens: Convidam-se os casais jovens a integrarem as reuniões desse grupo, todos os 4º do-
mingos de cada mês, das 9h-10h45, na sala de música.  
Limpeza: A limpeza estará  a cargo da Família. 
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EXTRACTOS DA MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA A QUARESMA 

2018  
Mais uma vez vamos encontrar-nos com a Páscoa do Senhor! Todos os anos, com a finali-
dade de nos preparar para ela, Deus na sua providência oferece-nos a Quaresma, «sinal sa-
cramental da nossa conversão», que anuncia e torna possível voltar ao Senhor de todo o 
coração e com toda a nossa vida. Com a presente mensagem desejo, este ano também, aju-
dar toda a Igreja a viver, neste tempo de graça, com alegria e verdade; faço-o deixando-me 
inspirar pela seguinte afirmação de Jesus, que aparece no evangelho de Mateus: «Porque se 
multiplicará a iniquidade, vai resfriar o amor de muitos» (Mt 24, 12). Esta frase situa-se 
no discurso que trata do fim dos tempos, pronunciado em Jerusalém, no Monte das Olivei-
ras, precisamente onde terá início a paixão do Senhor. Dando resposta a uma pergunta dos 
discípulos, Jesus anuncia uma grande tribulação e descreve a situação em que poderia en-
contrar-se a comunidade dos crentes: à vista de certos fenómenos, alguns falsos profetas 
enganarão a muitos, a ponto de ameaçar apagar-se, nos corações, o amor que é o centro de 
todo o Evangelho. 
Os falsos profetas: uns aproveitam-se das emoções humanas para escravizar as pessoas e 
levá-las para onde eles querem; outros são aqueles «charlatões» que oferecem soluções sim-
ples e imediatas para todas as aflições, mas são remédios que se mostram completamente 
ineficazes: a quantos jovens se oferece o falso remédio da droga, de relações passageiras, de 
lucros fáceis mas desonestos! Quantos acabam enredados numa vida completamente virtual, 
onde as relações parecem mais simples e ágeis, mas depois revelam-se dramaticamente sem 
sentido! Não nos admiremos! Desde sempre o demónio, que é «mentiroso e pai da menti-
ra» (Jo 8, 44), apresenta o mal como bem e o falso como verdadeiro, para confundir o cora-
ção do homem. Por isso, cada um de nós é chamado a discernir, no seu coração, e verificar 
se está ameaçado pelas mentiras destes falsos profetas. É preciso aprender a não se deter no 
nível imediato, superficial, mas reconhecer o que deixa dentro de nós um rasto bom e mais 
duradouro, porque vem de Deus. 
O que apaga o amor é, antes de mais nada, a ganância do dinheiro, «raiz de todos os ma-
les» (1 Tm 6, 10); depois dela, vem a recusa de Deus e, consequentemente, de encontrar 
consolação n’Ele, preferindo a nossa desolação ao conforto da sua Palavra e dos 
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LITURGIA DA SEMANA  II e IV do  
SALTÉRIO 

Segunda-feira 12/02/2018 

Tg 1,1-11; Mc 8, 11-13 

Terça-Feira, 13/02/2018   

Tg 1, 12-18; Mc 8, 14-21 

Quarta-Feira de Cizas, 14/02/2018  

Joel 2,12-18;2Cor 5,20-6,2;Mt 6,.16-18 

Quinta-Feira,  15/02/2018 

Deut 30,15-20; Lc 9,22-25 

Sexta-Feira   16/02/2018  

Is 58,1-9a; Mt 9, 14-15 

Sábado,  17/02/18 

 Is 58,9b-14; Lc 5,27-32 

I Domingo da Quaresma B  
 

1ª Leitura:  Gen 9,8-15 
Salmo:  24 (25) 
2ª Leitura:  1 Pedro 3, 18-22 
Evangelho:   Mc 1, 12-15 

HORÁRIO DAS MISSAS 
De segunda à quinta-feira: 18h30min  
Sextas  e feriados :          6h30min de manhã 
Sábado:     17h – Missa em Inglês   
     18h30min – Missa em Português 
Domingo:   7h30min – Missa para Adultos 
     9h30min– Missa para Crianças  
     11h – Missa para Jovens 
     18h30min – Missa para Adultos 
MISSA DOS TRABALHADORES 
Segundas e Quartas às 12h30min 
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Sacramentos. Tudo isto se permuta em violência que se abate sobre quantos são considera-
dos uma ameaça para as nossas «certezas»: o bebé nascituro, o idoso doente, o hóspede de 
passagem, o estrangeiro, mas também o próximo que não corresponde às nossas expectati-
vas. A própria criação é testemunha silenciosa deste resfriamento do amor: a terra está en-
venenada por resíduos lançados por negligência e por interesses; os mares, também eles 
poluídos, devem infelizmente guardar os despojos de tantos náufragos das migrações força-
das; os céus são sulcados por máquinas que fazem chover instrumentos de morte. 
Que fazer? Se porventura detectamos, no nosso íntimo e ao nosso redor, os sinais acabados 
de descrever, saibamos que, a par do remédio por vezes amargo da verdade, a Igreja, nossa 
mãe e mestra, nos oferece, neste tempo de Quaresma, o remédio doce da oração, da esmola 
e do jejum. 
Dedicando mais tempo à oração, possibilitamos ao nosso coração descobrir as mentiras 
secretas, com que nos enganamos a nós mesmos, para procurar finalmente a consolação em 
Deus. Ele é nosso Pai e quer para nós a vida. 
A prática da esmola liberta-nos da ganância e ajuda-nos a descobrir que o outro é nosso 
irmão: aquilo que possuo, nunca é só meu. Como gostaria que a esmola se tornasse um ver-
dadeiro estilo de vida para todos! Como gostaria que, como cristãos, seguíssemos o exem-
plo dos Apóstolos e víssemos, na possibilidade de partilhar com os outros os nossos bens, 
um testemunho concreto da comunhão que vivemos na Igreja. Isto vale de modo especial na 
Quaresma, durante a qual muitos organismos recolhem colectas a favor das Igrejas e popu-
lações em dificuldade. Cada esmola é uma ocasião de tomar parte na Providência de Deus 
para com os seus filhos. 
Por fim, o jejum tira força à nossa violência, desarma-nos, constituindo uma importante 
ocasião de crescimento. Por um lado, permite-nos experimentar o que sentem quantos não 
possuem sequer o mínimo necessário, provando dia-a-dia as mordeduras da fome. Por ou-
tro, expressa a condição do nosso espírito, faminto de bondade e sedento da vida de Deus. 
O jejum desperta-nos, torna-nos mais atentos a Deus e ao próximo, reanima a vontade de 
obedecer a Deus, o único que sacia a nossa fome. 
O fogo da Páscoa: convido, sobretudo os membros da Igreja, a empreender com ardor o 
caminho da Quaresma, apoiados na esmola, no jejum e na oração. Se por vezes parece apa-
gar-se em muitos corações o amor, este não se apaga no coração de Deus! Ele sempre nos 
dá novas ocasiões, para podermos recomeçar a amar. 
Ocasião propícia será, também este ano, a iniciativa «24 horas para o Senhor», que convida 
a celebrar o sacramento da Reconciliação num contexto de adoração eucarística. Em 2018, 
aquela terá lugar nos dias 9 e 10 de março – uma sexta-feira e um sábado –, inspirando -se 
nestas palavras do Salmo 130: «Em Ti, encontramos o perdão» (v. 4). Em cada diocese, 
pelo menos uma igreja ficará aberta durante 24 horas consecutivas, oferecendo a possibili-
dade de adoração e da confissão sacramental. 
Na noite de Páscoa, reviveremos o sugestivo rito de acender o círio pascal: a luz, tirada do 
«lume novo», pouco a pouco expulsará a escuridão e iluminará a assembleia litúrgica. «A 
luz de Cristo, gloriosamente ressuscitado, nos dissipe as trevas do coração e do espírito», 
para que todos possamos reviver a experiência dos discípulos de Emaús: ouvir a palavra do 
Senhor e alimentar-nos do Pão Eucarístico permitirá que o nosso coração volte a inflamar-
se de fé, esperança e amor. 

 
 
 

VI DOMINGO DO TEMPO COMUM 

A Igreja celebra o VI domingo do Tempo Comum e as leituras que nos são 
propostas ajudam-nos a reflectir sobre um Deus cheio de ternura e compai-
xão que não exclui ninguém no Seu projecto. Na 1ª leitura (Lev 13,1-2.44-

46) encontramos a legislação que proibia tocar no leproso. Na 2ª. Leitura ( I Cor 

10,31-11,1) São Paulo incentiva nos a sermos imitadores de Cristo quando diz: 
“Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo pa-
ra a glória de Deus”.  Fazer tudo para a glória de Deus é dar graças a Ele 
todos os dias da nossa vida, para que possamos como o leproso de que nos 
fala o Evangelho  (Mc 1, 40-45) aproximarmo-nos de Jesus, conscientes do nosso 
pecado e limitações humanas, mas confiantes na Sua misericórdia. Hoje o 
leproso representa cada um de nós, seres pecadores, quando ainda não co-
nhecemos a metodologia de Deus nem o modo simples como Ele intervém 
na nossa vida e por isso precisamos como Naamã de ser ajudados para que 
com perseverança fazer a experiência de mergulhar nas águas do Espírito 
Santo pelo sacramento da Penitência e Reconciliação. Por isso, abramos a 
nossa boca e o nosso coração diante de Jesus para manifestar-Lhe os nossos 
desejos; e porque Jesus nos conhece, sabe dos nossos motivos e nos perdoa, 
nunca cessa de nos alertar: “vai, mostra-te ao sacerdote e oferece algo pela 
tua purificação”.  
 
Na verdade, vemos aqui um grande sinal de compaixão que sempre caracte-
rizou Jesus; um encontro de Jesus com o leproso excluído, discriminado, 
sofredor. As feridas do seu corpo talvez doessem menos do que as da alma 
por ser considerado impuro e maldito, tendo que viver excluído da socieda-
de, marginalizado. Esse leproso acreditava, tinha fé em Jesus, ele reconhecia 
a divindade de Jesus, por isso rompeu com todos os preconceitos, aproximou
-se de Jesus e pediu para ser curado. A fé do leproso no poder de Cristo era 
muito grande. Tem a força da necessidade e da esperança. A oração do le-
proso foi breve, mas nascida do fundo do coração. Jesus permitiu que ele se 
aproximasse e com grande e infinito amor o escutou. Meus irmãos, o leproso  
quer ensinar-nos hoje que a eficácia da oração depende da confiança e do 
sentimento da pessoa. 

  

Horário de Atendimento do Pároco / Vigário : Terça-Sexta 
Terça-Feira: 16h-18h e 19h30min-20h30min 
Quarta-Feira: 15h/18h - Visita aos Doentes e 19h30m-20h30m - Catequese de adultos 
Quinta-Feira: 16h-18h e 19h30min-20h30min 
Sexta-Feira: 16h-18h e 19h30min-20h30min 
Sábado:  19h30min (salvo dias de casamentos) 
Domingos: No fim das Missas  


