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mensagem de saudação

Este sábado, dia 19, celebramos a solenidade de S. José, tradicionalmente 
celebrado também como Dia do Pai. José, esposo de Maria, com humil-
dade, com uma fé firme e amor verdadeiro foi homem exemplar, marido 
carinhoso e um pai que sempre procurou o melhor para o seu filho. No 
Domingo, o 3º da Quaresma, a Liturgia recorda-nos a necessidade de 
aproveitar todas as oportunidades que se nos oferecem para a conversão.

P. Mário Campos
solenidade de s. José

1ª Leitura: 2 Samuel 7, 4-16
“A tua casa e o teu reino permanecerão diante de Mim 
eternamente”.

salmo 88 (89) A sua descendência permanecerá eternamente!
“A minha Aliança será irrevogável”.

2ª Leitura: Romanos 4, 13-22
“Esperando contra toda a esperança, Abraão acreditou, tornando-se pai 
de muitos povos”.

evangelho: Mateus 1, 16-24
“José fez o que lhe ordenara o Anjo do Senhor”.

a Palavra deste Domingo

1ª Leitura: Êxodo 3, 1-15
“Eu vim para libertar o meu povo(…) e levá-lo para uma terra boa e es-http://paroquiasantacatarina.webnode.com.pt/  |  Facebook: Paróquia de Santa Catarina
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missa nas caPeLas
 

Terça feira, dia 22, haverá celebração da missa na capela de Relvas às 19h00.

ministros extraorDinários Da comunhão, 
Leitores e irmanDaDe 

Neste dia 20 de Março, domingo, haverá uma reunião com os Ministros 
Extraordinários da Comunhão, Leitores e Irmandade do Santíssimo para 
refletir sobre o Sínodo e programar as  atividades até à Páscoa. Será às 
10h00 na Igreja Paroquial.

Visitas aos Doentes
 

O pároco e o p. Fialho estarão disponíveis para confissões e visita aos 
doentes nos seguintes lugares:
- 4ª feira, dia 23, confissões nas respectivas capelas e visita aos doentes, 
às 11h00 no casal da coita, às 11h30 no casal da marinha, às 14h30 
nas relvas e às 16h00 na granja nova.
- 6ª feira, dia 25, confissões nas respectivas capelas e visita aos doentes 
às 15h00 no Peso e às 16h30 na cumeira.
- sábado, dia 26, a partir das 10h00 visita aos doentes na Portela, abru-
nheira e casal das Freiras.

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.

Visitas aos Doentes
 

6ª feira, dia 25, haverá reunião de catequistas às 21h00 no Centro Pastoral.



paçosa onde corre leite e mel”.

salmo 102 (103) O Senhor é clemente e cheio de compaixão!
“Ele perdoa todos os teus pecados e cura todas as enfermidades”.

2ª Leitura: 1Coríntios 10, 1-12
“Quem julga estar de pé tome cuidado para não cair”.

evangelho: Lucas 13, 1-9
“Senhor, deixa ficar a figueira mais um ano que eu vou cavar-lhe em volta 
e deitar adubo. Talvez venha a dar fruto”.

Refletindo com o Papa

“O Evangelho deste 3º domingo da Quaresma fala-nos da misericórdia de 
Deus e da nossa conversão. Jesus conta a parábola da figueira estéril. Um ho-
mem plantou uma figueira na sua vinha e no verão vai muito confiante procurar 
o seu fruto, mas não o encontra pois aquela árvore é estéril. Levado por aquela 
desilusão que se repetiu por três anos, pensa em cortar a figueira para plantar 
outra árvore. Chama então o camponês que está na vinha e manifesta-lhe a sua 
insatisfação, intimando-lhe que corte a árvore para que não ocupe inutilmente o 
terreno. Mas o vinhateiro pede ao dono que tenha paciência e que conceda um 
ano de tempo, durante o qual ele mesmo se preocupará por dedicar um cuidado 
mais atento e delicado à figueira, para estimular a sua produtividade. Esta é a 
parábola. O que representa esta parábola e as suas personagens?

O dono representa Deus Pai e o vinhateiro é imagem de Jesus, enquanto 
a figueira é símbolo da humanidade indiferente e árida. Jesus intercede junto 
do Pai a favor da humanidade – e fá-lo sempre – pedindo-lhe para aguardar e 
conceder ainda mais tempo a fim de que ela possa produzir os frutos do amor 
e da justiça. A figueira que o dono quer extirpar representa uma existência 
estéril, incapaz de doar, incapaz de praticar o bem. É símbolo de quem vive 
para si mesmo, satisfeito e tranquilo, instalado nas próprias comodidades, 
incapaz de dirigir o olhar e o coração para quantos estão ao seu lado em 
condições de sofrimento, pobreza e dificuldade. A esta atitude de egoísmo 
e de esterilidade espiritual, contrapõe-se o grande amor do vinhateiro em 
relação à figueira: pede ao dono que espere; ele tem paciência, sabe espe-
rar, dedica-lhe o seu tempo e o seu trabalho. Promete ao dono que terá um 
cuidado especial para com a árvore infeliz.

Esta atitude do vinhateiro manifesta a misericórdia de Deus que nos con-

cede um tempo para a conversão. Todos temos necessidade de nos con-
verter, de dar um passo em frente, e a paciência de Deus, a misericórdia, 
acompanha-nos nisto. Não obstante a esterilidade que às vezes marca a 
nossa existência, Deus tem paciência e oferece-nos a possibilidade de mudar 
e fazer progressos no caminho do bem. Mas a dilação implorada e concedida 
na expetativa de que a árvore finalmente dê frutos indica também a urgência 
da conversão. O vinhateiro diz ao dono: «Senhor, deixa-a mais este ano». 
A possibilidade da conversão não é ilimitada; por conseguinte, é necessário 
colhê-la imediatamente; caso contrário pode perder-se para sempre. 

Podemos pensar nesta Quaresma: o que posso fazer para me aproximar 
mais do Senhor, para me converter e cortar o que não está bem? «Não, 
esperarei a próxima Quaresma». Mas, estarei vivo na próxima Quaresma? 
Pensemos hoje, cada um de nós: o que devo fazer face a esta misericórdia 
de Deus que me espera e perdoa sempre? O que devo fazer? Podemos 
confiar infinitamente na misericórdia de Deus, mas sem abusar dela. Não 
devemos justificar a preguiça espiritual, mas aumentar o nosso esforço para 
corresponder prontamente a esta misericórdia com sinceridade de coração.

No tempo da Quaresma, o Senhor convida-nos à conversão. Cada um de 
nós deve sentir-se interpelado por esta chamada, corrigindo algo na própria vida, 
no modo de pensar, de agir e de viver as relações com o próximo. Ao mesmo 
tempo devemos imitar a paciência de Deus que confia na capacidade que todos 
têm de se poderem «reerguer» e retomar o caminho. A Virgem Maria nos ajude 
a viver estes dias de preparação para a Páscoa como um tempo de renovação 
espiritual e de abertura confiante à graça de Deus e à sua misericórdia.”

(De uma reflexão do Papa sobre o Evangelho de hoje).

Para conversar em família e com os amigos:
1. Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Por quê?
2.Que significa para ti a palavra «conversão»? 
3.Que necessidade sentes de te converter? Que te parece mais importante 
e urgente mudar na tua vida?

Proposta da semana: Semana da “Descoberta”. Pensar diariamente e 
frequentemente sobre a minha vida e descobrir dons adormecidos dentro de 
mim, frutos que posso dar mas que estão escondidos.


