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2022

ANO C  
QUARESMA

PRIMEIRO DOMINGO

Deuteronómio 26, 4-10
Salmo 90 (91)

Romanos 10, 8-13
Lucas 4, 1-13

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Cuidar o desejo 
do coração, com 
a oração, o jejum 

e a partilha

A liberdade da escolha une-se, em 
cada tempo quaresmal, à dinâmica 
da conversão. O Primeiro Domingo 
da Quaresma (Ano C) apresenta as 
decisões necessárias para caminhar 
com Deus; mas também refere a 
fidelidade e a bondade divinas. A 
prova está presente na profissão 
de fé de Moisés diante do povo: «O 
Senhor ouviu a nossa voz». E também 
na confiança: «nenhum mal te 
acontecerá, nem a desgraça se 
aproximará da tua tenda». O fator 
decisivo da fé para a salvação deixa a 
cada pessoa a liberdade da escolha, 
pois «todo aquele que invocar o nome 
do Senhor será salvo». Jesus Cristo, no 
deserto, «cheio do Espírito Santo [...], 
conduzido pelo Espírito» mostra como 
resistir às tentações, e como escolher 
o caminho da vida.

O desejo de comunhão está na 
origem do processo de conversão. 
A partir de Deus, e não de mim! A 
Quaresma não é «uma caminhada de 
perfeccionismo para satisfazer a Deus 
[...]. A Quaresma é uma exposição 
voluntária a Deus». Quero perceber 
de que modo é que, em mim, está 
ativo o amor divino, em que direção 
é que me conduz o Espírito de Deus. E 
assim discernir, quer as resistências 
ou ‘tentações’, quer os impulsos 
ou ‘moções’ do Espírito Santo. Esta 
disponibilidade abre em mim o desejo 
de todos os dias me alimentar da 
palavra de Deus e de lhe corresponder 
com todas as forças. Um coração 
assim vigilante está capacitado para 
reconhecer o modo como Deus dirige, 
dia a dia, as nossas vidas.

“Conduzido 
pelo Espírito”

‘Das cinzas, a vida’, ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

O desejo 
do coração
A Quaresma é um tempo propício 
para este treino espiritual, para 
aprendermos a fazer este exercício 
de discernimento pessoal e 
comunitário. Em cada episódio 
dominical recebemos um passo 
para praticarmos ao longo da 
semana. Comecemos por desejar 
viver no amor de Deus, com mais 
determinação e intensidade. 
Cuidemos este desejo no nosso 
coração de nos deixarmos conduzir 
pelo Espírito Santo.
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BRUFE
08 — TERÇA-FEIRA, 19H15 
 Joaquim Cortinhas Oliveira, mc. esposa e filha
 José Alves e esposa, mc. filha Cândida
 Maria Joaquina Silva Moreira, mc. Armando e filha
 Maria Amélia Araújo Coelho, mc. Aurora

 21H30 - PAstoRAl FAmIlIAR IntERpARoquIAl
 Residência paroquial de Sto Adrião

11 — SEXtA-FEIRA, 19H15 - EuCARIstIA  
 Ludovina Sousa Velosa e marido, mc. filha Antónia
 Maria Amélia V. Costa, José Maria S. Lopes e Rosalina Valente, mc. filhas e sobrinhos

12 — sÁBADo, 10H00 ÀS 11H30 - sACRAmEnto DA REConCIlIAção - ConFIssõEs
 Para toda a comunidade, na Igreja paroquial
 As crianças e adolescentes da catequese começam com um 
 encontro na cripta da Igreja, às 10h30.  
 19H15 - EuCARIstIA VEspERtInA
 Licínia dos Anjos e família, mc. filha Luísa Alves
 Armindo Rodrigues Machado, mc. família
 Rui Francisco da Costa Rocha e familiares falecidos, mc. família
 Vítor Hugo Moreira, esposa e filho, mc. familiares
 Abílio Carvalho, mc. esposa 
 Padre Joaquim da Silva Lopes
 Luzia Campos Santos, mc. filha 
 Augusto Rodr. Costa, Amélia G. Vilaça e marido, mc. esposa e amiga
 Olinda Rosa Costa, mc. filha 
 Maria da Conceição Neves Mesquita, marido e pais, mc. filhos 
 30.o Dia Maria Sara Ferreira de Araújo, mc. Conf. Sant. Sacramento

13 — II DomInGo DA quAREsmA, 9H45 - EuCARIstIA
 Adelaide Ferreira, marido e filhos, mc. filhas
 Maria Madalena Rodrigues Sequeira, mc. marido
 António Brandão, esposa e filho, mc. filhos e netos
 Pais de Gracinda Moreira de Sousa
 Alcina Rodrigues da Silva, mc. família
 Sogros e cunhada de Júlia Couto 
 Carmezinda Rosa Silva, marido e neto Michel, mc. filha Angelina
 António Santos Ferreira, mc. esposa
 António Ortiga e filho, mc. Maria Ortiga
 Maria Joaquina Silva Moreira, mc. Armando e filha
 Ação de graças nossa Sra. de Fátima, mc. Cátia
 
QUARESMA: começamos nesta quarta-feira a Quaresma. É um 
forte convite à conversão. Para o efeito, propomos:
- PONTO CRUZ é o título da proposta orante para o caminho 
quaresmal da comunidade e da família.
- A CRUZ EM NOSSAS CASAS: a pandemia foi-nos fechando as 
portas, mas não nos impediu de celebrar e expressar a nossa 
fé. Com efeito, voltamos a propor que cada família coloque na 
sua porta, varanda ou jardim uma Cruz, durante o tempo da 
Quaresma e no tempo Pascal a possa florir ou iluminar. Desta 
forma tornamos mais claro que a Cruz é o ponto central do 
caminho de identificação com Jesus. 
- CANTINHO DA ORAÇÃO: em cada casa crie-se um espaço 
de oração, onde pode replicar o cenário que encontra na 
Igreja paroquial. Além da Cruz e dos cubos, com os “pontos de 
esforço”, podemos colocar a Bíblia e uma vela para acender 
no momento da oração pessoal ou familiar. Assim, farão uma 
caminhada pessoal e familiar ao ritmo da liturgia paroquial. 
 - “REZAR NA QUARESMA”: livro de oração diária, a partir da 
Palavra, para rezar em família ou pessoalmente. Custa 1€. 
- 24H PARA O SENHOR: no dia 25 de março, às 19h15, com a 
celebração da Missa, abre esta jornada de oração e adoração 
Eucarística proposta pelo Papa Francisco, a qual encerra 
no dia seguinte, dia 26, com a Missa vespertina às 18h. Esta 

7 A 13 DE MARÇO

 

 
SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO

Confissões 

No dia 12, Sábado, das 10h00 às 11h30, celebraremos o 
sacramento da reconciliação. As crianças e adolescentes da 
catequese do 4.o ao 10.o ano começam a sua celebração na 

Cripta da Igreja, às 10h30, para todos os anos.
O centro da RECONCILIAÇÃO não é o pecado, 
mas a INESGOTÁVEL MISERICÓRDIA de Deus. 

Não haja medo. 

DESTAQUE

Jornada, onde todas as paróquias do Arciprestado participarão, 
decorrerá na Matriz Antiga. A nossa hora, juntamente com 
a comunidade de Brufe, será das 04h às 05h da madrugada. 
Participemos.
- CONTRIBUTO PENITENCIAL: por indicação do Sr. Arcebispo, 
o contributo destina-se ao Fundo Partilhar com Esperança 
e à Diocese de Pemba, Moçambique. Faça o seu contributo 
penitencial, pondo o seu donativo nas caixas à porta da Igreja. 
Gratos pela generosidade. 

PONTO CRUZ ou .CRUZ: a Cruz é o ponto central da manifestação 
de Jesus Cristo ao mundo, a forma como Ele se revela a cada 
pessoa; é o núcleo central do mistério pascal de Cristo, onde se 
revela totalmente a verdade do Crucificado e do Ressuscitado; 
é a Cruz que nos identifica como cristãos, é a nossa marca 
identificativa; é o rumo do percurso da nossa vida cristã: “se 
alguém quiser seguir-me tome a sua cruz e siga-Me” (Lc 9, 23). 
.Cruz é, portanto, o ponto central e nuclear do caminho quaresmal 
e pascal. Por um lado, é para a Cruz que nos voltamos neste 
itinerário quaresmal, num caminho de conversão, assumindo 
PONTOS DE ESFORÇO, para a configuração progressiva com 
a Cruz. Por outro, a Cruz configura-nos com o Ressuscitado. 
Assim, tomamos o caminho pascal, passando da dimensão 
pessoal à lógica comunitária. Animados pelo Espírito, somos 
discípulos missionários, partilhando com a comunidade a fé, a 
esperança e a caridade. Na caminhada pascal, participamos da 
missão do Ressuscitado, damos continuidade aos seus gestos, 
tomamos parte da vida da Igreja, estamos em ponto de Missão. 
Vivemos a Missão em Ponto.

PONTO DE ESFORÇO - CUIDAR DOS DESEJOS: cuidar dos nossos 
desejos é não nos deixarmos vencer pelas tentações. É estar 
preparado diante das dificuldades e contrariedades. Podemos 
dizer que é isso o que Jesus Cristo nos sugere quando foi 
tentado no Deserto. Aí Ele nos testemunhou, que cada momento 
é uma oportunidade para crescer por dentro. Este é o princípio 
essencial: cuidar do que está no coração. A Quaresma não é um 
tempo de mortificação, mas de vivificação. Vamos regenerar a 
nossa vida interior, cuidando dos desejos e das nossas decisões. 

IRMÃS DO MOSTEIRO DE BANDE: as irmãs do Carmelo do Mosteiro 
de Bande – Porto, estarão entre nós no dia 12 e 13 com uma 
feirinha dos seus produtos. Ajudemos!

CORO DE PAIS - DIA DO PAI: convidamos todos os pais e filhos 
que queiram animar a celebração do dia do Pai, 19 de Março, às 
19h15, para um ensaio no dia 16 e 18 de março, às 20h, na Igreja.

OFERTA PAROQUIAL: os envelopes da oferta paroquial 
começarão a ser distribuídos ao começar a Quaresma. Obrigado

SERVIÇO DE ATENDIMENTO: sexta-feira, dia 11, das 17h às 19h.


