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mensagem de saudação

A prudência é condição de liberdade e fonte de grandes alegrias. Somos 
muito rápidos a falar, a dar opiniões, a julgar… é provavelmente mais con-
sistente e seguro sermos rápidos a escutar, a acolher, a perdoar, a encontrar 
caminhos de diálogo e comunhão. A prudência é a virtude dos humildes!

P. Mário Campos

A palavra deste Domingo 

1ª Leitura: Bem Sira 27, 5-8
“O fruto da árvore manifesta a qualidade do campo”.

Salmo 91 (92) É bom louvar o Senhor!
“No Senhor, que é o meu refúgio, não há iniquidade”.

2ª Leitura: 1Coríntios 15, 54-57
“Permanecei firmes e inabaláveis sabendo que o vosso esforço não é 
inútil no Senhor”.

evangelho: Lucas 6, 39-45
“Aquele que é bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem!”.

A palavra de Quarta feira de Cinzas 

1ª Leitura: Joel 2, 2-18
“Convertei-vos a Mim de todo o coração”.
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miSSA nAS CApeLAS
 

Terça feira, dia 1, haverá celebração da missa na capela do Casal da Coita. Co-
meçaremos as celebrações nas capelas às terças feiras, conforme costume.

4ª feirA De CinzAS
 

Dia 2, quarta feira de Cinzas, iniciamos o tempo da quaresma. Haverá mis-
sa com imposição de cinzas às 10h00 e às 21h00 na Igreja paroquial.

ConTribuToS pAroQuiAiS
 

Vão começar a ser distribuídos os envelopes do contributo paroquial. O 
Contributo pode ser entregue à própria pessoa que distribui os envelopes 
em cada lugar, ou durante as celebrações da missa, ou na casa paroquial. 
Agradecemos a generosidade de todos. Como de costume, o pároco pres-
tará contas mensalmente dos contributos que são entregues.

enSAio Do Coro

6ª feira, dia 4, haverá ensaio do coro às 20h30 na Igreja paroquial. O pároco 
fará uma reunião com todos os membros do coro no início do ensaio.
No dia 13 de Março, domingo, haverá formação para os coros da Vigararia no 
Santuário do Senhor da Pedra às 15h00. Às 18h00 haverá celebração da eu-
caristia lá no Santuário para os que desejarem participar.

orAção e reConCiLiAção

Durante os domingos da Quaresma, começando já no próximo dia 6 de Março, 
haverá oração de Adoração ao Santíssimo Sacramento das 17h00 às 19h00, 
na Igreja paroquial. Durante o tempo de oração haverá também confissões. 
Aproveitemos este tempo especial de graça e de bênção.



Salmo 50 (51) Pecámos, Senhor: tende compaixão de nós!
“Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade”.

2ª Leitura: 2Coríntios 5, 20 – 6, 2
“Este é o tempo favorável; este é o dia da salvação”.

evangelho: Mateus 6, 1 - 18
“Aquele que é bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem!”.

Refletindo com o Papa

“«Tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum», diz o profeta Joel na primeira 
leitura da quarta feira de Cinzas. A Quaresma abre-se com um som estridente, o 
som de uma trombeta que não afaga os ouvidos, mas proclama um jejum. É um som 
intenso que pretende abrandar o ritmo da nossa vida, sempre dominada pela pressa, 
mas que muitas vezes não sabe bem para onde vai. É um apelo a deter-se, a parar!, 
para ir ao essencial, a jejuar do supérfluo que distrai. É um despertador da alma.

Ao som deste despertador segue-se a mensagem que o Senhor transmite pela 
boca do profeta, uma mensagem breve e veemente: «Voltai para Mim!». Voltar. 
Se devemos voltar, quer dizer que a direção que seguíamos não era a justa. A 
Quaresma é o tempo para reencontrar a rota da vida. Com efeito, no caminho da 
vida, como em todos os caminhos, aquilo que verdadeiramente conta é não perder 
de vista a meta. Pelo contrário, quando o que interessa na viagem é ver a paisa-
gem ou parar para comer, não se vai longe. Perguntemo-nos: quero encontrar a 
verdadeira rota, ou contento-me a buscar só o que me faz sentir-me bem, resolver 
alguns problemas e divertir-me um pouco? Qual é a rota que quero seguir? Procuro 
simplesmente a saúde, mesmo sabendo que um dia há de faltar? Preocupo-me 
só com a riqueza e o bem estar? Pois não é para isso que estamos neste mundo. 
«Voltai para Mim», diz o Senhor. Ele é a meta que queremos alcançar.

No início da Quaresma, para encontrarmos a rota, é-nos oferecido um sinal: 
as cinzas na cabeça. Estas cinzas que recebemos pretendem dizer-nos, com 
delicadeza e verdade: de tantas coisas que trazes na cabeça, atrás das quais 
corres e te afadigas diariamente, nada restará. Por mais que te afadigues, não 
levarás contigo qualquer riqueza acumulada durante a tua vida. As realidades 
terrenas dissipam-se como poeira ao vento. Os bens são provisórios, o poder 
passa, o sucesso declina. A cultura da aparência, hoje dominante e que induz a 
viver para as coisas que passam, é um grande engano. A Quaresma é o tempo 
para nos libertarmos da ilusão de viver correndo atrás do pó. A Quaresma é 
feita para descobrir que somos feitos para o fogo que arde sempre, o fogo da 

vida, do amor, e não para a fogueira que logo transforma tudo em cinza; viver 
para Deus e não para o mundo; viver para a eternidade do Céu e não para o 
engano da terra; para a liberdade dos filhos e não para a escravidão das coisas.

Nesta viagem de regresso ao essencial, de voltar a Deus, o Evangelho propõe 
três etapas: a esmola, a oração e o jejum. Para que servem? A esmola, a oração e 
o jejum reconduzem-nos às únicas três realidades que não se dissipam: A oração 
liga-nos a Deus; a caridade liga-nos ao próximo e o jejum liga-nos a nós mesmos. 
Sim, a Quaresma convida-nos a olhar para o Alto, com a oração que nos liberta de 
uma vida rastejante, medíocre, egoísta; convida-nos a olhar para o Outro, o próximo, 
com a caridade que nos liberta da nulidade do ter, de pensar que as coisas estão 
bem se para mim correrem bem; e convida-nos a olhar para dentro de nós mesmos, 
com o jejum que nos liberta do apego às coisas, do mundanismo que anestesia. 

(…) Onde devemos fixar o olhar ao longo do caminho da Quaresma? É simples: 
no Crucificado. Jesus, na Cruz, é a bússola da vida que nos orienta para o Céu. A 
pobreza do lenho da Cruz, o silêncio do Senhor, a sua nudez por amor mostram-
nos a necessidade de uma vida mais simples, livre da azáfama excessiva pelas 
coisas. Do alto da Cruz, Jesus ensina-nos a coragem esforçada da renúncia. 
Carregados com pesos embaraçantes nunca iremos para diante. Precisamos de 
nos libertar dos tentáculos do consumismo e dos laços do egoísmo, de querermos 
sempre mais só pelo prazer de ter, de nunca nos contentarmos com nada, de 
vivermos com um coração fechado. Jesus, abrasado de amor no lenho da Cruz, 
chama-nos a uma vida inflamada por Ele, uma vida que não se perde entre as 
cinzas do mundo, uma vida que não se apaga na mediocridade. A Quaresma faz-
nos caminhar das cinzas até ao fogo da noite da Vigília Pascal, a Luz da Páscoa, 
a descobrir que, no sepulcro, Jesus não Se torna cinza, mas ressuscita glorioso.

Somos pó da terra. Voltar ao Senhor com as nossas fragilidades significa 
retomar o caminho do amor, abraçar a vida que não acaba nunca. Essa é a 
verdadeira alegria.”

(De uma reflexão do Papa sobre a Quaresma).

Para conversar em família e com os amigos:
1. Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Por quê?
2. Em que é que a prudência nos pode ser útil? 
3. Que projeto de vida tens para esta quaresma que se aproxima?

Proposta da semana: Semana da “Prudência”. Saber acolher cada pes-
soa, cada acontecimento e cada momento da nossa vida como oportunidade 
de crescer e amar mais.


