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ANO C  
QUARESMA

TERCEIRO DOMINGO

Êxodo 3, 1-8a.13-15
Salmo 102 (103)

1Coríntios 10, 1-6.10-12
Lucas 13, 1-9

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

«Ensina-me, 
Senhor, a ler a 

vida à luz da tua 
presença»

O Terceiro Domingo da Quaresma 
põe em evidência a misericórdia e 
a conversão: recebemos a graça 
divina, a fim de produzir em nós o fruto 
da conversão. Deus é «clemente e 
compassivo», torna-se presente para 
revelar que conhece a realidade em 
que se encontra o seu povo: «Eu vi a 
situação miserável do meu povo no 
Egito; escutei o seu clamor provocado 
pelos opressores. Conheço, pois, as 
suas angústias». Deus é paciente 
para com todos: «Talvez venha a 
dar frutos». Porque nos conhece, 
não desiste de apelar à esperança. 
Porque nos conhece, não deixa de 
advertir para a fragilidade das nossas 
decisões: «Quem julga estar de pé 
tome cuidado para não cair». Não há 
‘imunidade’ só pelo facto de sermos 
batizados. Não podemos relaxar!

Pedir a graça que pode tornar 
proveitosa a oração do exame: é o 
segundo passo. Alguém dizia que 
pergunta ao Senhor: «O que me 
queres mostrar a respeito deste dia? 
O que queres que eu veja que se 
tenha passado neste dia?». Em vez 
de formular a minha opinião sobre o 
modo como decorreu cada jornada, 
disponho-me a perceber a ‘opinião’ 
de Deus. Este exercício de petição 
incute em nós «um caloroso e intenso 
sentimento de esperança». Só a partir 
da esperança, a oração se torna 
capaz de transformar o nosso estilo 
de vida, de nos revelar a capacidade 
que já temos de vir a dar frutos. Com 
humildade e esperança, pedimos a 
Deus que derrame sobre nós, com 
abundância, a graça e a misericórdia.

“Talvez venha 
a dar frutos”

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

Petição
Peçamos a Deus que nos dê a clareza 
do discernimento e a coragem da 
perseverança: Ensina-me, Senhor, 
a ler a vida à luz da tua presença; 
ensina-me a olhar com paciência 
e misericórdia, com compaixão e 
esperança. Chegamos, assim, ao 
segundo passo da oração do exame; 
no anterior, exercitamos a gratidão. 
Com estes dois passos, percebemos 
que não estamos sozinhos. Os frutos 
vão começar a surgir, uma abundante 
bênção é derramada sobre nós, 
quando invocamos a presença de 
Deus, com humildade e sinceridade.



— PLANO PASTORAL 2020>2023 — CARIDADE — IGREJA SINODAL E SAMARITANA — 2021+22 — ONDE HÁ AMOR NASCEM GESTOS —

BRUFE
22 — TERÇA-FEIRA, 19H15 
 Manuel Fernando Silva Costa e família, mc. esposa e filhos
 Maria Leonor Pereira Costa e marido, mc. filha Amélia
 Maria Leonor da Silva Oliveira, mc. filha

25 — SEXTA-FEIRA, 19H15 - EUCARISTIA  
 Carlos Ribeiro Pereira, mc. esposa e filhos
 Augusto Mendes Silva e família, mc. filha Ângela Almeida

 19H15 - EUCARISTIA - ABERTURA DAS 24H PARA O SENHOR
 Matriz Antiga

 21H30 - ENCONTRO DE PAIS COm FIlHOS NO 3.O ANO CATEqUESE
 No Centro Pastoral de Sto Adrião 

26 — SÁBADO, 04H - 05H - 24H PARA O SENHOR
 Paróquias de Brufe e de Sto Adrião 
 19H15 - EUCARISTIA VESPERTINA 
 Maria Oliveira Ferreira e marido, mc. filhos
 Henrique Ferreira e familiares, mc. esposa
 António Carneiro de Sousa, mc. Eduardo Cristina
 Pais e sogros de Maria do Sameiro
 Joaquim Gomes Arantes, mc. filho, nora e netos
 João Fernando Oliveira de Carvalho, mc. esposa e filhos
 Joaquim Ortiga e esposa, mc. filha Georgina

27 — IV DOmINGO DA qUARESmA, 9H45 - EUCARISTIA
 Armando Silva Oliveira, mc. filha  
 José Silva Ferreira, mc. família
 Artur Cardoso Ferreira, mc. família
 António Costa Sequeira Lopes, esposa, pais e sogros, mc. filhos
 José Maria Pereira e esposa, mc. filhos
 Esposa e pais de António Oliveira Andrade
 Delfim Costa Lima e Maria Adelaide Silva Claro, mc. família
 Maria Joaquina Silva Moreira, mc. Armando e filha
 Pais, sogros, irmãos e cunhada de Maria Ortiga
 Maria Fernanda Araújo Costa e família, mc. irmã Balbina
 
PONTO DE ESFORÇO - CUIDAR DAS OPINIÕES: cuidar das nossas 
opiniões é cuidar dos pensamentos e das palavras. É sobretudo 
dar atenção ao que escutamos, pois, o que escutamos forma a 
nossa maneira de pensar e ver o mundo e estabelece a nossa 
capacidade de nos relacionarmos. Ao mesmo tempo o que 
escutamos há de passar pelo crivo do coração e da razão. Sem 
este crivo as nossas opiniões podem resultar em opiniões sem 
lógica, mesquinhas e desprovidas do sentido do bem comum para 
todos. Neste tempo, em que todos temos opinião, e, portanto, 
capacidade crítica face ao que nos rodeia, façamos o nosso 
esforço por converter as nossas opiniões em oportunidades para 
nos fazer crescer em caridade e humanidade. Que este ponto de 
esforço quaresmal nos ajude a alcançar o bem para todos.

ENCONTRO DE PAIS DO 3.O ANO DE CATEQUESE: no dia 25, 
sexta-feira, às 21h30, no Centro Pastoral de Sto Adrião, VNF, 
haverá encontro para todos os pais que têm os seus filhos a 
frequentar a catequese do terceiro catecismo. A presença de 
todos é estímulo e alegria para todos.

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, 

21 A 27 DE MARÇO

  
24H PARA O SENHOR

No dia 25, sexta-feira, 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 Jornada, onde todas as paróquias do Arciprestado 
participarão, decorrerá na Matriz Antiga. 

A nossa hora, juntamente com a comunidade 
de Santo Adrião, será das 04h às 05h da madrugada. 

Participemos.

DESTAQUE

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.

GRANDE SORTEIO PASCAL: uma vez que não foi possível realizar 
o Leilão de Reis em tempo oportuno, em conselho pastoral, 
sugeriu-se a realização de um sorteio. Com efeito, vamos 
então realizá-lo no dia de Páscoa, 17 de abril. Contamos com 
a colaboração de todos os movimentos para a venda das 
rifas. Os prémios são os seguintes: 1. Viagem à Madeira para 
duas pessoas (duas noites); 2. Fim de semana no Signature 
Apartments duas pessoas (uma noite); 3. Micro Ondas Flama; 
4. Voucher (50€) VaideVagar; 5. Voucher (50€) Talho Miguel; 6. 
Voucher (50€) Minimercado “NÉ”; 7. Voucher (50€) BRICOFAMA. 
Agradecemos desde já aos nossos patrocinadores e contamos 
com a ajuda de todos para levarmos avante este grande sorteio.

OFERTA PAROQUIAL: os envelopes para a oferta paroquial 
estão a ser distribuídos pelas famílias. Contudo, pode fazê-lo 
no cartório paroquial ou por transferência bancária: IBAN PT50 
0033 0000 00046198972 87 (confirme o responsável de família, através do 
email da paróquia). De igual modo, apelamos à vossa generosidade 
para que possamos continuar a nossa missão de evangelizar 
e para levar a cabo as obras de conservação e restauro dos 
bens patrimoniais da paróquia. Quem desejar recibo para o IRS, 
passe pelo cartório paroquial e apresente o seu número de 
contribuinte. A todos agradecemos a comunhão e generosidade.
 
CONSIGNAÇÃO 0,5‰ DO IRS - CENTRO SOCIAL DE BRUFE: para 
ajudar o Centro Social sem nada perder e sem nada gastar, 
basta preencher, no modelo 3 da sua declaração de IRS, no 
quadro 11 do anexo H, o número de identificação fiscal 504 989 
553. Passe a palavra e divulgue esta forma de colaboração.

ALTERAÇÕES DE TRÂNSITO: a Brufebtt e a ACDSMBRUFE, informa 
que no dia 9 de abril, em virtude da prova de BTT, o acesso à 
Igreja estará cortado ao trânsito, desde o lugar da Memória, 
Eiral e Castanhal das 14h30 às 18h e estará condicionado desde 
a Igreja até o Centro Social, ficando só uma via em uso para 
acesso à Igreja e Silvares. Agradecem a compreensão.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO: sexta-feira, dia 25, das 17h às 19h.


