
 

 

 

Palavra 
O EXEMPLO DE JESUS 

 
No início da nossa caminhada quaresmal, a Palavra de Deus 
convida-nos à "conversão" - isto é, a recolocar Deus no cen-
tro da nossa existência, a aceitar a comunhão com Ele, a 
escutar as suas propostas, a concretizar no mundo - com fide-
lidade - os seus projetos. 
A primeira leitura afirma que Deus criou o homem para a 
felicidade e para a vida plena. Quando escutamos as pro-

postas de Deus, conhecemos a vida e a felicidade; mas, sempre que pres-
cindimos de Deus e nos fechamos em nós próprios, inventamos esque-
mas de egoísmo, de orgulho e de prepotência e construímos caminhos 
de sofrimento e de morte. 
A segunda leitura propõe-nos dois exemplos: Adão e Jesus. Adão repre-
senta o homem que escolhe ignorar as propostas de Deus e decidir, 
por si só, os caminhos da salvação e da vida plena; Jesus é o homem que 
escolhe viver na obediência às propostas de Deus e que vive na obe-
diência aos projetos do Pai. O esquema de Adão gera egoísmo, sofrimento 
e morte; o esquema de Jesus gera vida plena e definitiva. 
O Evangelho apresenta, de forma mais clara, o exemplo de Jesus. Ele 
recusou - de forma absoluta - uma vida vivida à margem de Deus e dos 
seus projetos. A Palavra de Deus garante que, na perspetiva cristã, uma 
vida que ignora os projetos do Pai e aposta em esquemas de realização 
pessoal é uma vida perdida e sem sentido; e que toda a tentação de 
ignorar Deus e as suas propostas é uma tentação diabólica e que o cris-
tão deve, firmemente, rejeitar. 
 

*** 
 

Ser santo é ser perfeito. Mas os santos que a Igreja nos dá como exem-
plos não foram perfeitos. Sentiram tentações como Jesus no deserto. Mas 
aspiraram à santidade, aspiraram à perfeição. Puseram-se a si em segun-
do lugar e a Jesus, ao próximo que é Jesus, em primeiro lugar.  
Não estamos sós, Jesus enviou o Espírito Santo para nos acompanhar nes-
ta caminhada para a santidade e na Palavra de Deus encontramos orienta-
ção e conforto. A Quaresma é um tempo propício para pensar na nossa 
caminhada. Vamos pensar nas tentações que todos os dias nos saltam ao 
caminho. Durante esta semana vamos em cada dia procurar uma situação 
em que ponhamos o outro em primeiro lugar, para nos tornarmos semen-
tes. 
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Comunidade 

 
X Festival da Canção Jovem Cris-
tã, no dia 7 de Março, às 21h, com o 
tema “Sair com Cristo ao encontro 
de todas as periferias”. 

Programa para o Centro de Prepa-
ração para o Matrimónio (CPM) 
de 2020, com início dia 13 de Março 
pelas 21h15. 



Informando 
Com a celebração da quarta-feira de Cinzas, iniciámos o Tempo da Qua-
resma, “quarenta dias para crescer no amor de Deus e do próxi-
mo”.  
É “tempo de expectativa, de purificação, do regresso ao Senhor e 
da consciência de que Deus é fiel às suas promessas” (Bento XVI, 
Aud. Geral, 22 Fev 2012). “De facto, durante os quarenta dias da Quares-
ma, não se propõe […] nada de extraordinário em relação às exigências 
fundamentais do Evangelho” (Missal quotidiano dominical e ferial”, pg. 
270). Nesse entendimento, deixamos aqui um texto de São Gregório 
Magno, Papa (c. 540-604) (lido em várias fontes mas inicialmente no 
“Evangelho Quotidiano” desse dia) “um dos maiores Padres da história da 
Igreja, um dos quatro Doutores do Ocidente […] verdadeiramente um 
grande Papa e um grande Doutor da Igreja!” “O seu desejo era viver como 
monge, em diálogo permanente com a Palavra de Deus, mas por amor 
de Deus soube fazer-se servo de todos numa época repleta de tri-
bulações e de sofrimentos […] Precisamente porque foi assim, ele é 
grande e mostra-nos também a nós a medida da verdadeira grande-
za” (Bento XVI, Catequeses, 28 Maio e 4 Junho 2008)   
 

“Iniciamos hoje os santos quarenta dias da Quaresma, e convém-

nos examinar atentamente por que razão esta abstinência é observada 

durante quarenta dias. Moisés jejuou quarenta dias para receber a Lei 

pela segunda vez (Ex 34, 28). Elias, no deserto, absteve-se de comer 

durante quarenta dias (1Rs 19, 8). O Criador, ao vir para o meio dos 

homens, não tomou qualquer alimento durante quarenta dias (Mt 

4, 2). Esforcemo-nos também nós, tanto quanto nos for possível, por re-

frear o nosso corpo pela abstinência neste tempo anual dos santos qua-

renta dias […], a fim de nos tornarmos, na palavra de Paulo, “uma hóstia 

viva” (Rom 12, 1). O homem torna-se uma oferenda viva e imolada 

(Cf Ap 5, 6) quando, sem deixar esta vida, faz morrer nele os dese-

jos deste mundo.   
Foi a satisfação da carne que nos levou ao pecado (Gn 3, 6); que a 

carne mortificada nos leve ao perdão. O autor da nossa morte, Adão, 

transgrediu os preceitos de vida comendo o fruto da árvore proibida. Por 

conseguinte, é necessário que nós, que fomos privados das alegri-

as do Paraíso pelo alimento, nos esforcemos por reconquistá-las 

pela abstinência.  
O Senhor disse pela boca do Profeta: “O jejum que eu aprecio é 

este, […] repartir o teu pão com o esfomeado, dar abrigo aos infeli-

zes sem asilo, vestir o nu, e não desprezar o teu irmão” (Is 58, 6-

7). Eis o jejum que Deus aprova […]: um jejum realizado no amor 

ao próximo e impregnado de bondade. Prodigaliza pois aos outros 

aquilo de que te privas; desse modo, a tua penitência corporal per-

mitir-te-á atender ao teu próximo.” 

 

Vamos viver neste espírito a esperança quaresmal. 
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Horário das Missas: 
 

2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 12h, 18h, 21h30  *  Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 18h 
 

Igreja Nª Srª do Rosário - Domingos e Dias Santos: 10h e 12h 
 
 

Horário das Confissões:         3ª: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30  
 
Horário do Cartório:         3ª e 5ª: 16h00 às 19h00  

LEITURAS               1 - DOMINGO I DA QUARESMA 

Gen. 2, 7-9—3, 1-7   /  Sal. 50 (51)  /  Rom. 5, 12-19  /  Mt. 4, 1-11 /  Semana I Saltério  

 

8 - DOMINGO II DA QUARESMA 

Gen. 12, 1-4a   /  Sal. 32 (33)  /  2 Tim. 1, 8b-10  /  Mt. 17, 1-9   /  Semana II Saltério  

Sal. 18B (19) 
Sal. 33 (34) 
Sal. 50 (51) 
Sal. 137 (138) 
Sal. 129 (130) 
Sal. 118 (119) 

Mt. 25, 31-46 
Mt. 6, 7-15 
Lc. 11, 29-32 
Mt. 7, 7-12 
Mt. 20-26 
Mt. 5, 43-48 

Lev. 19, 1-2. 11-18 
Is. 55, 10-11 
Jonas 3, 1-10 
Est. 4, 17. n. p-r. aa-bb. gg-hh 
Ez. 18, 21-28 
Deut. 26, 16-19 

- 2ª Feira - 
- 3ª Feira - 
- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 
- 6ª Feira - 
- Sábado  - 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Acontece … 
 

Via Sacra - Todas as sextas-feiras da Quaresma, às 18h.  
 

7 de Março: X Festival Paroquial da Canção Jovem Cristã, às 21h.  
 

14 Março: Conselho Pastoral Paroquial, às 15h.  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Pastoral da Saúde 5 Março Quinta Centro 17h00 

Secretariado Permanente 5 Março Quinta Centro 21h30 

Centro de Preparação para o Ba-
tismo 10 e 12 Março Terça 

Quinta Centro 21h30 

CPM, Sessão 0 13 Março Sexta Centro 21h15 


