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Ben-Sirá 27, 5-8 (gr. 4-7) 
Salmo 91 (92)

1 Coríntios 15, 54-58
Lucas 6, 39-45

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Preparar e 
celebrar o início 

da Quaresma

A linguagem expressa os nossos 
sentimentos; a maneira como falamos 
revela a ‘qualidade’ do coração. Jesus 
Cristo não tem dúvidas: «O homem 
bom, do bom uso do seu coração 
tira o bem; e o homem mau, da sua 
maldade tira o mal; pois a boca fala 
do que transborda do coração». O 
sábio do Antigo Testamento já tinha 
anunciado relação semelhante, com 
recurso à imagem da árvore: «O fruto 
da árvore manifesta a qualidade do 
campo: assim as palavras do homem 
revelam os seus sentimentos». A partir 
desta perspetiva podemos acolher 
a exortação a permanecermos 
«firmes e inabaláveis, cada vez 
mais diligentes na obra do Senhor». 
Ao proceder deste modo, «o justo 
florescerá como a palmeira, crescerá 
como o cedro do Líbano».

Cuidar o que há de mais valioso: 
é o que Jesus Cristo nos sugere, a 
fim de vivermos cada momento 
como oportunidade para crescer e 
amadurecer. Não só nos mostra o 
princípio essencial: cuidar do caminho 
do coração. Também nos fascina 
com o máximo benefício: dar bons 
frutos! Quem é que não prefere a 
fertilidade à esterilidade? Aí vem 
a Quaresma! Nova oportunidade 
para cuidar do crescimento e 
amadurecimento pessoal, de modo 
a produzir abundantes e saborosos 
frutos. «A Quaresma não é um tempo 
de mortificações, mas de vivificações» 
(Alberto Maggi). Vamos regenerar a 
nossa vida interior, desde cuidar dos 
desejos até às decisões. Eis o itinerário 
quaresmal: ‘Das cinzas, a vida’!

“Transborda 
do coração”

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

Das cinzas, 
a vida
Um coração saudável cultiva-se, por 
exemplo, com a oração, o jejum e a 
esmola. São os três exercícios que 
vão ser relembrados, na (próxima) 
Quarta-feira de Cinzas, primeiro dia 
da Quaresma. Iniciamos «quarenta 
dias de atenção ao divino que não 
só habita em nós e nos habita, mas 
também habita cada homem na 
sua fragilidade.  […] Um caminho em 
direção à nossa própria interioridade, 
para nela descobrirmos a luz que 
nos ilumina» (Paolo Scquizzato).



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

BRUFE
02 — QUARTA-FEIRA, 19H15 - CElEbRAção dA ImposIção dAs CInzAs

 Pela Paz na Ucrânia e em todo o mundo 

 Dia de Jejum e abstinência 

04 — SEXTA-FEIRA, 19H15 - EUCARIsTIA  
 Bernardina Araújo, mc. Conf. Senhora dos Remédios
 Cecília Costa Oliveira e marido, mc. filhos e nora
 30.o Dia Albano Manuel Silva Moreira, mc. irmã Angelina

05 — sÁbAdo, 14H30 - INÍCIO DO LAUSPERENE
 14h30 às 15h30 - Castanhal e Cerite; 
 15h30 às 16h30 - Carvalho Frente e Bacelo;
 16h30 às 17h30 - Aldeia Nova, Monte e Cruzeiro; 
 17h30 às 18h30 - Lagarinhos, Murteira e Padim; 
 18h30 às 19h30 - Sistães e Eiral; 
 19h30 às 20h30 - Carvalho de Trás e Silvares;
 20h30 às 21h00 - Encerramento: Comunidade 

 21H00 - EUCARIsTIA VEspERTInA
 David Pereira Vilaça, mc. Liliana Frutuoso
 Maria Arminda da Silva Oliveira, mc. Liliana Frutuoso

06 — I domInGo dA QUAREsmA, 9H45 - EUCARIsTIA
 António Sá Tinoco Carvalho, pais e sogros, mc. esposa
 Isaac de Oliveira, esposa, mãe e sogros, mc. filhas
 José Machado Alves, mc. família 
 Zacarias Sampaio e Rosalina Martins, mc. esposa
 Augusto Luís Afonso e esposa, mc. filha
 Tomás A. Fernandes e Maria A. Fernandes, mc. família
 Etelvina Moreira Silva, mc. afilhado Ângelo Sousa

ORAÇÃO E JEJUM PELA PAZ NA UCRÂNIA: “Convido todos a 
fazer no próximo dia 2 de março, quarta-feira de Cinzas, um 
dia de jejum pela paz. Encorajo de modo especial os crentes a 
fim de que naquele dia se dediquem intensamente à oração e 
ao jejum.” Papa Francisco

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€. 
- CONFISSÕES: dia 12 de Março,  das 10h às 11h30, na Igreja 
paroquial, para toda a comunidade. Convocamos de foram 
especial toda a catequese do 4.o ao 10.o ano. O centro 
da RECONCILIAÇÃO não é o pecado, mas a INESGOTÁVEL 
MISERICÓRDIA de Deus. Não haja medo. 

28 DE FEVEREIRO A 6 DE MARÇO

 

 
LAUSPERENE

No dia 5, Sábado, das 14h15 às 20h50, faremos o Lausperene 
paroquial. Às 21h, celebraremos a Eucaristia Vespertina.

Estamos a preparar a Catequese os Escuteiros para 
dinamizarem toda a tarde de Lausperene. 

Em todo o caso apelamos à presença dos cristãos para 
que organizem o seu tempo e venham Adorar o Santíssimo 

Sacramento no horário correspondente ao seu lugar.

DESTAQUE

- 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: no ambiente digital, apercebemo-nos 
da existência de diversas extensões dos domínios (.com, .pt, 
.gov, .edu, .org,...) que identificam a sua especificidade. Ao 
incarnarmos na nossa realidade eclesial, também descobrimos 
uma extensão do nosso domínio de sermos cristãos que é uma 
marca identificativa: a Cruz. Deste enquadramento, brota a 
temática da caminhada que o Departamento para a Liturgia 
da Arquidiocese de Braga propõe para o tempo de Quaresma 
e Páscoa: .Cruz. Efetivamente, 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, como etapas da 
nossa configuração progressiva com a Cruz. Mas também é 
a Cruz que nos configura com Cristo Ressuscitado. Por isso, 
tomamos o caminho pascal, ao jeito dos discípulos de Emaús, 
passando da dimensão pessoal para a lógica comunitária. 
Configurados com Cristo Ressuscitado, acompanhados pelo Seu 
Espírito, somos enviados, tornamo-nos discípulos missionários, 
partilhando com toda a comunidade a alegria da fé, a força 
da esperança e a caridade como modo de agir. 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. 

CONFERÊNCIA “O PAPEL DA MULHER DA IGREJA”: no dia 5, às 21h 
no Centro Pastoral de Sto Adrião, a Pastoral Familiar Arciprestal 
promove uma conferência sobre a Mulher na Igreja, com  a 
presença do P.e Carlos Carneiro, a Dra Fabrizia Raguso e a Ir. 
Luísa Almerinda. Participemos.

OFERTA PAROQUIAL: os envelopes da oferta parquial começarão 
a ser distribuidos ao começar a Quaresma. Obrigado

SERVIÇO DE ATENDIMENTO: sexta-feira, dia 4, das 17h às 19h.


