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mensagem de saudação

A parábola do filho pródigo e do pai misericordioso abraça a nossa história 
toda e põe a misericórdia e o perdão em diálogo com a nossa teimosia 
e o nosso pecado. Por um lado, o filho desanimado que retorna a casa, 
devagar, com o passo lento e triste de quem não sabe bem o que fazer 
com os erros cometidos; por outro lado, o pai feliz e cheio de misericórdia 
que corre veloz ao encontro do filho. Ainda o arrependimento vem longe e 
já o perdão lhe vai ao encontro, sem reservas. Isto da Quaresma promete!

P. Mário Campos

a Palavra deste Domingo

1ª Leitura: Josué 5, 9-12
“O Senhor disse a Josué: «Hoje tirei de vós o opróbrio do 
Egipto».”.

salmo 33 (34) Saboreai e vede como o Senhor é bom!
“Procurei o Senhor e Ele atendeu-me”.

2ª Leitura: 2Coríntios 5, 17-21
“Tudo isto vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos 
confiou o ministério da reconciliação.”.

evangelho: Lucas 15, 1-32
“Ainda ele estava longe quando o pai o viu: encheu-se de compaixão e 
correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos”.
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missa nas caPeLas
 

Na próxima terça feira, dia 29, haverá celebração da missa na capela da Mata 
de Porto Mouro às 19h00.

Visitas aos Doentes
 

3ªfeira, dia 29, às 16h00, na mata de Porto mouro – Confissões e visitas 
aos doentes

4ª feira, dia 30, às 11h00, na Quinta da Ferraria, casal da cruz e casal 
do Bicho – Visitas aos doentes e idosos. Às 15h00, em santa catarina, 
visitas aos doentes e idosos.

oração e reconciLiação
 

Durante os domingos da Quaresma haverá oração de Adoração ao Santís-
simo 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.

lado a divorciada… E, entretanto, Deus não nos julga! Ele é paciente, suplica-
nos para compreender: “Tu, meu filho, estás sempre comigo…”

(Excerto retirado do site Dehonianos)



Refletindo sobre o Evangelho

Hoje proponho que a nossa reflexão seja com o Evangelho na mão. Aqui 
vai a passagem de hoje e, no final, algumas pistas de reflexão. Sugiro que 
leiam esta passagem do Evangelho várias vezes ao longo da semana e que 
partilhem a vossa reflexão com a família e com os amigos. Nesta passagem 
é o próprio Jesus que nos conta a nossa história humana e de fé.

“Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de 
Jesus, para O ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, 
dizendo: «Este homem acolhe os pecadores e come com eles». Jesus disse-
lhes então a seguinte parábola: «Um homem tinha dois filhos. O mais novo 
disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que me toca’. O pai repartiu os 
bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os 
seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía, 
numa vida dissoluta. Tendo gastado tudo, houve uma grande fome naquela 
região, e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um 
dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar 
porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos 
comiam, mas ninguém lhas dava. Então, caindo em si, disse: ‘Quantos tra-
balhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome! 
Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o Céu e 
contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos 
teus trabalhadores’. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava 
longe, quando o pai o viu: encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe 
ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Disse-lhe o filho: ‘Pai, pequei contra o Céu 
e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’. Mas o pai disse aos servos: 
‘Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha. Ponde-lhe um anel no dedo e 
sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, 
porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi 
reencontrado’. E começou a festa. Ora o filho mais velho estava no campo. 
Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. 
Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-
lhe: ‘O teu irmão voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque ele 
chegou são e salvo’. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio 
cá fora instar com ele. Mas ele respondeu ao pai: ‘Há tantos anos que eu te 
sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito 
para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou esse 
teu filho, que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste-lhe 

o vitelo gordo’. Disse-lhe o pai: ‘Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que 
é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este 
teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado’».

Pistas de reflexão:

1. Convido-te a fazeres parte deste texto: primeiro tomando a vez do filho 
mais novo, que pede a herança, “perde-se”, e volta para casa arrependido; 
depois tomando a vez do irmão mais velho; num terceiro momento imaginan-
do-te como um dos servos daquela casa que assistiram a tudo; finalmente 
tomando a vez do pai e imaginando como te terias sentido vendo o teu filho 
partir e, depois, vendo-o voltar… Vive cada um desses momentos de reflexão 
como parte desta parábola.

2. Com mais ou com menos intensidade, todos nós já fomos, em momentos 
diferentes da nossa vida, as diferentes personagens desta parábola. Desa-
fio-te a meditar sobre o que Deus te quer dizer sobre cada momento bom e 
cada momento menos bom da tua vida.

Proposta da semana: 

Semana do “do perdão e do abraço”. Lembrando este Evangelho, procurar 
ao longo da semana partilhar (pedir e dar) perdão e abraços aos que nos 
rodeiam.

Palavra para o caminho…

A segunda parte da parábola deste domingo é uma crítica à conduta do 
filho mais velho… uma crítica da nossa própria conduta, nós que estamos 
ao serviço de Deus nem nunca ter desobedecido gravemente às suas leis. 
Somos observantes, fazemos o que devemos fazer, mas depressa podemos 
mostrar-nos duros e com desprezo: quando fechamos a porta ao nosso filho 
que…, quando cortamos as pontes com um parente…, quando olhamos de 


