
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                
 
 
 
 
 
        
 
            Site da Paróquia de Beiriz: http://www.diocese-braga.pt/beiriz   

             Contacto do Pároco: 965786655 
 

Eucaristias:  

Semana de 09 a 15 de março de 2020 

Dias da Semana Intenções 

Segunda, 9 
19h30 

 AÇÃO DE GRAÇAS PELOS 100 ANOS DE VIDA DE ALBINA 
GONÇALVES AMORIM E POR ALMA DE DANIEL JOSÉ 
MOREIRA SEU ESPOSO 

 MANUEL SENCADAS DOS SANTOS E FAMÍLIA 

Quarta, 11 
19h30 

 LUÍS GONÇALVES LIMA (7.º dia de falec.) – mc. Família 
 ALOÍSIO GONÇALVES DA COSTA, ESPOSA E FAMÍLIA  
 ABEL JOSÉ FERREIRA FERNANDES – mc. Confr. das Almas 
 CASSILDA DA CONCEIÇÃO MOREIRA 
 ERMELINDA GOMES CABREIRA – Confr. da Sra. do Rosário 
 MARIA CÂNDIDA ARAÚJO 
 ANA DE OLIVEIRA MONINHAS NOGUEIRA 

Sexta, 13 
19h30 

 JOAQUIM GOMES VIEIRA 
 JOAQUIM BARBOSA TORRES – mc. Esposa 
 RITA MARTINS TORRES E MARIDO 
 JOSÉ DA FONTE GRÁCIO 
 EM HONRA DAS 5 CHAGAS DO SENHOR E DAS 7 DORES DE 

NOSSA SENHORA 
 RITA GONÇALVES MACEDO, MARIDO E AVÓS  

Sábado, 14 
19h30 

 IRMÃOS VIVOS E FALECIDOS DA CONFRARIA DAS ALMAS 
 EDUARDO LOUREIRO DA SILVA, ESPOSA E FILHO 
 GRACINDA FIGUEIREDO MACHADO, MARIDO E FAMILIARES 
 ANA SOTTO MAIOR PEDROSA, MARIDO E FILHOS 
 MANUEL GONÇALVES IGREJA, ESPOSA E FILHOS 
 EMANUEL MATOS BRITO 
 BERNARDO FERREIRA DE BRITO 
 MARIA CELINA MARTINS ARTEIRO – mc. Confr. das Almas 
 ERMELINDA GOMES CABREIRA 

Domingo, 15 
Domingo III da 
Quaresma, A 

 PELO POVO 
 MARIA GOMES FERREIRA E MARIDO – mc. Filho Joaquim 
 ROSALINA DE SOUSA NOGUEIRA 
 EMANUEL MATOS BRITO 
 BERNARDO FERREIRA DE BRITO 

 ALMERINDA MENDONÇA PIRES DOS SANTOS (30.º dia de falec.) 
 JOAQUIM SANTOS E TERESA MARTINS 
 PELAS BENDITAS ALMAS DO PURGATÓRIO 

 
          Esta segunda-feira teremos Missa às 19h30. 

 

        REUNIÃO COM AS FORÇAS VIVAS DA FREGUESIA E COM TODOS OS 

QUE PARTICIPAM NA VISITA PASCAL: Será na Próxima quinta-feira, às 21 
horas no Salão Paroquial. 
   - NA 1.ª PARTE abordaremos a Comemoração dos 150 anos da nossa Igreja. 
   - NA 2.ª PARTE FAREMOS PREPARAÇÃO DA VISITA PASCAL.   
      (O PÁROCO AGRADECE A COMPARÊNCIA DE TODOS NESTA REUNIÃO) 
 

    
 
 
 

Folha Pa roquial ( de  Beiriz) 
 •    I n f o r m a ç ã o  P a r o q u i a l        •         

SEMEAR ESPERANÇA 

   D o mi n g o  I I  d a  Q u a r e s m a |  An o  A  |  n º  2 0 1  |  0 8 / 0 3 /2 0 2 0  

11h

TEMPO  
DE ESCUTAR  



Liturgia da Palavra 
1ª Leitura: Gen 12, 1-4a → «Vocação de Abraão, pai do povo de Deus.»  
Salmo: 32(33) → «Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia.» 
2ª Leitura: 2 Tim 1, 8b-10 → «Deus nos chama e ilumina.»  
Evangelho: Mt 17, 1-9 → «O seu rosto ficou resplandecente como o sol.» 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

 Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago 
e João, seu irmão, e levou-os, em particular, a um 
alto monte e transfigurou-Se diante deles: o seu 
rosto ficou resplandecente como o sol e as suas 
vestes tornaram-se brancas como a luz. E 
apareceram Moisés e Elias a falar com Ele. Pedro 
disse a Jesus: «Senhor, como é bom estarmos aqui! 
Se quiseres, farei aqui três tendas: uma para Ti, 
outra para Moisés e outra para Elias». Ainda ele 
falava, quando uma nuvem luminosa os cobriu com 
a sua sombra e da nuvem uma voz dizia: «Este é o 
meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha 
complacência. Escutai-O». Ao ouvirem estas 
palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e 

assustaram-se muito. Então Jesus aproximou-Se e, tocando-os, disse: «Levantai-
vos e não temais». Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão 
Jesus. Ao descerem do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: «Não conteis a 
ninguém esta visão, até o Filho do homem ressuscitar dos mortos».   
Palavra da salvação  

Oração colecta: Deus de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso 
amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de 
modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia 
na visão da vossa glória. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é 
Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

 

DESAFIO À FAMÍLIA: Escutar a voz de Jesus Cristo é o desafio desta semana. 
Em cada uma das nossas casas, procuremos um espaço e momento concretos 
(p. ex.: sala…), onde possamos ler uma pequena passagem da Escritura. Ou 
então, escutar a oração preparada para cada dia no site: www.passo-a-
rezar.net 

1 Pensamentos… 

O TEMPO DO CORAÇÃO 

Um dos verbos mais utilizados em toda a 
Bíblia é «escutar». Desde o início, o Povo de 
Deus pensou-se a si próprio como comunidade 
de escuta. Se há uma representação que 
exprime com fidelidade o que o Povo de Deus 
faz, quando se congrega ou quando caminha 
ao longo da história, é a premissa do verbo 
escutar. Para escutar temos, talvez, de 
silenciar a voz indistinta que nos captura, 

emudecer o rumor, fazer calar as resistências interiores que são muitas vezes 
uma concha que blinda a vida e não permitem à beleza da Palavra revelar-se. 
Também na regra de São Bento há uma expressão essencial, se queremos 
perceber como se ativa uma escuta autêntica: «abre o ouvido do teu coração». 
Quer dizer: a escuta não se faz apenas com o ouvido exterior, mas com o sentido 
do coração. A escuta não é apenas a recolha do discurso verbal. Antes de tudo é 
atitude, é inclinar-se para o outro, é confiar-lhe a nossa atenção, é 
disponibilidade para acolher o dito e o não dito, o entusiasmo da história ou a 
sua dor mais ou menos sussurrada, o sentimento de plenitude ou de frustração. 
E fazer isto sem paternalismos e sem cair na tentação de se substituir ao outro. 
Ouvir é oferecer um ombro, onde o outro possa colocar a mão, para 
rapidamente se levantar.  
 

(…) 
 
 

Vida Paroquial 
 

        As Coletas das Missas do próximo fim-de-semana é para a CÁRITAS 
PORTUGUESA. 

 
          RECITAÇÃO DO ROSÁRIO na próxima sexta-feira, dia 13, às 19h, promovido 
pela Pastoral Familiar.  

 
        Durante o tempo da Quaresma haverá em cada sexta-feira VIA SACRA, às 19h. 
Esta primeira semana será orientada pela Equipa de Pastoral Familiar. 
 
       RENÚNCIA QUARESMAL: Como vem sendo habitual, continuamos a economi-zar 
tendo em vista o Contributo Penitencial. 
        Na Igreja serão distribuídas três pequenas caixas para recolher o fruto das renúncias 
quaresmais feitas por cada cristão desta comunidade. Cada um, ao longo da Quaresma, 
poderá deitar o seu contributo nas pequenas caixas/cofres. 

 


