
Vida na 

comunidade 

Domingo, 7 
 

5º Domingo do Tempo Comum / C 
Horário normal das Missas.  
No Santuário de Fátima:  Peregrinação Nacional, na conclusão 
do Ano da Vida Consagrada. 

Terça, 9 Carnaval. 

Quarta, 10 Quarta feira de Cinzas - Início da Quaresma.  
Dia de Jejum e  Abstinência.  Na Igreja de Santo António, Missas 
às 8h00 e 18h30, com o rito da imposição das cinzas.  
No Casal do Lobo, Missa as 20h00  e no Dianteiro às 21h00.  
Nas restantes Capelas, o rito das cinzas será celebrado nas Mis-
sas do 1º Domingo da Quaresma. 

Quinta, 11 
 

24ª Jornada Mundial do Doente. 
Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do 
Santíssimo Sacramento pelas  Vocações e pelos Doentes. 
Às 20h00, na Carapinheira: Missa com imposição das cinzas. 

Sexta, 12 19h00: Em Santo António, Via Sacra 
21h00: Catequese de adultos  em Santo António dos Olivais. 

Sábado, 13 10h30: Horário normal de catequese.  
11h30: liturgia das cinzas para os primeiros três anos da cate-
quese (pais e crianças).  
16h00: Missa Jovem, no Mosteiro de Celas. 

Domingo, 14 1º Domingo da Quaresma / C 
Missas de horário dominical. 

SUBSÍDIOS PARA A QUARESMA 
• Rezar na Quaresma. Vida aberta à Misericórdia. Livrinho de medita-

ção e oração diária, para integrar-se na caminhada quaresmal - Pascal da 
Igreja. Edições Salesianas. Preço: 1,50 € 

• Lectio Divina. Igreja, sacramento universal de salvação. Livrinho pre-
parado pela Diocese de Coimbra, que constitui “uma preciosa ajuda para 
que os cristãos se ponham numa atitude de escuta ao Deus que lhes apon-
ta caminhos de vida, os consola, os ama e os trata com misericórdia”.  

    Preço: 1,00 € 
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CONFIAR EM JESUS MISERICORDIOSO,  
Como Maria: “Fazei o que Ele vos disser” 

No próximo dia 11 de fevereiro, memória de Nossa Senhora de 

Lourdes, celebra-se o XXIV Dia Mundial do Doente. A cidade que 

acolhe o Encontro será Nazaré, na Terra Santa, perto do local 

onde Jesus transformou a água em vinho. 

Papa Francisco, na mensagem que dirigiu para este Dia, desen-
volve o episódio bíblico das bodas de Caná, “um ícone da Igreja”, 
e destaca a esperança que existe neste acontecimento para 
todos onde se “manifestam os traços distintivos de Jesus e da 
sua missão” e revela a “solicitude” de Maria que “reflete a ter-
nura de Deus”. 

 “A doença, sobretudo se grave, põe sem-
pre em crise a existência humana e susci-
ta perguntas que nos atingem em profun-
didade. Podemos sentir-nos desespera-
dos, pensar que tudo está perdido, que já 
nada tem sentido. Nestas situações, a fé 
em Deus se, por um lado, é posta à prova, 
por outro, revela toda a sua força positiva, 
porque a doença oferece “uma chave” 
para descobrir o sentido profundo da 
vida. E esta chave é dada por Maria, a Mãe de Jesus. 

Papa Francisco tem uma palavra de reconhecimento para os que 
estão ao serviço dos doentes e atribulados. Ele reconhece que 
este serviço pode ser “cansativo, pesado” mas pede que tenham 
a certeza que “o Senhor não deixará de transformar o esforço 
humano em algo de divino”. Tendo como exemplo os serven-
tes que enchem as vasilhas de água nas Bodas de Caná, assinala 
que aos olhos de Deus “é precioso e agradável ser servidores 
dos outros”. 

 



A PALAVRA DO SENHOR     
5º Domingo do Tempo Comum / C 

Leituras: Is 6, 1-8;   Sal. 137 (138)  
1 Cor 15,1-11        Lc 5,1-11  

O Evangelho deste quinto domingo do tem-
po comum, em que Lucas apresenta um 
grupo de discípulos que deixaram tudo 
para seguir Jesus na mesma barca da vida, 
faz-nos pensar na nossa identidade cristã, 
na nossa vocação e missão. 

Ser cristão é confiar em Jesus. Isso implica 
estar com Ele no mesmo barco, escutar as 
suas propostas, fazer o que Ele diz, cumprir 
as suas indicações, lançar as redes ao mar. 
Às vezes, as propostas de Jesus podem 
parecer ilógicas, incoerentes e ridículas, 
face aos esquemas e valores do mundo; 
mas é preciso confiar incondicionalmente, 
entregar-se nas mãos d’Ele e cumprir à 
risca as suas indicações. 

No ideário judaico, o mar era o lugar dos 
monstros, onde residiam os espíritos e as 
forças demoníacas que procuravam roubar 
a vida e a felicidade do homem.  

Confiar em Jesus é reconhecer que Ele é o 
Senhor, que preside com amor ao mundo e 
à história, Ele é a única razão de ser da nos-
sa fé, como nos transmite São Paulo na 
segunda leitura: «Cristo morreu... foi sepul-
tado e ressuscitou ao terceiro dia... e apa-
receu a Pedro e a todos nós...» Se assim 
não fosse, a nossa fé não teria qualquer 
sentido. 

Só com plena confiança no Senhor os discí-
pulos podem continuar a obra libertadora 
de Jesus, procurando  libertar o homem de 
tudo aquilo que lhe rouba a vida e a felici-
dade, salvar o homem de morrer afogado 
nos mares da opressão, do egoísmo, do 
sofrimento, do medo, enfim, das forças 
contrárias que impedem a sua felicidade. 

(Manuel Barbosa, scj. Semanário Ecclesia) 

ORAÇÃO DO DOMINGO  

Senhor:  

Vivo pela e na tua confiança! 

Na barca rude da minha fragilidade, 
fazes ressoar a tua voz criadora; 

Nas águas infrutíferas da minha agi-
tação fazes nascer de novo a vida; 

Na praia dos meus medos e indeci-
sões, inauguras caminhos firmes até 
aos irmãos. 

Obrigado, Senhor, porque no cadas-
tro das fugas, na confusão das desilu-
sões, no horizonte das negações, Tu 
nunca me negas, voltas sempre ao 
meu encontro! 

Faz acontecer na minha vida o mila-
gre do Evangelho!   

QUARESMA 2016 
Ao colocar-se dentro do Jubileu extraordiná-

rio da Misericórdia, esta Quaresma assume 

uma conotação especial.  

Papa Francisco, na Bula de Proclamação do 
Ano santo, dedica os números 17-18 à vivên-
cia da Quaresma realçando, em particular, a 
redescoberta das páginas da Escritura dedi-
cadas à misericórdia, a importância do sacra-
mento da Penitência e as obras de misericór-
dia corporal e espiritual. 

O nosso Bispo, D. Virgílio Antunes, desafia a 
viver a Quaresma com particular atenção aos 
mais necessitados e aos que sofrem com a 
solidão: “O melhor sinal de que acolhemos o 
dom da misericórdia de Deus é a prática das 
obras de misericórdia corporais e espirituais, 
ou seja, o amor fraterno”.  

A liturgia da Palavra dos cinco domingos  da 
Quaresma pode sugerir uma ligação particu-
lar com os cinco sentidos da pessoa humana. 
Eis um itinerário possível: 

1º domingo: o olfato. Jesus tem um faro 
muito refinado que sabe distinguir cheiros e 
perfumes. Ele convida-nos a encarar a vida 
discernindo o que cheira à tentação e o que 
perfuma a Evangelho. 

2º domingo: a vista. A experiência da transfi-
guração enche de luz a nossa vista. A luz do 
Senhor permite ver o mundo e os aconteci-
mentos de forma nova e diferente. 

3º domingo: o tacto. O encontro de Moisés 
com Deus revela o tacto de Deus em relação 
ao seu povo, cujo sofrimento “tocou” o seu 
coração. Jesus cura as doenças do homem 
“tocando” as suas feridas. 

4º domingo: o gosto. O povo de Israel sabo-
reia os frutos da Terra prometida. Os filhos 
do Pai misericordioso saborearão um dia a 
alegria da paternidade, da filiação e da fra-
ternidade? 

5º domingo: o ouvido. O episódio da mulher 
adúltera recorda que a voz de Cristo é uma 
voz de misericórdia, mas só para quem tiver 
um ouvido atento e acolhedor. 

O QUE FAZER? 
O Papa Francisco, na sua mensagem para 
a Quaresma 2016, alerta para o “delírio 
de omnipotência” do ser humano, que o 
leva a ignorar quem sofre e a esquecer 
Deus.  

A mensagem, intitulada «Prefiro a miseri-
córdia ao sacrifício. As obras de miseri-
córdia no caminho jubilar», aponta o 
dedo às “estruturas de pecado” ligadas a 
um modelo de “falso desenvolvimento 
fundado na idolatria do dinheiro”.  

A nossa comunidade paroquial deseja, 
nesta Quaresma, fazer uma caminhada de 
conversão para a acolhermos  a misericór-
dia de Deus. Eis alguns momentos impor-
tantes da nossa caminhada:  

• Quarta-feira de Cinza, início da Quares-
ma; 

• Via Sacra, às Sextas-feiras;  

• Lectio Divina, em vários lugares da 
Paróquia.  

•  Terças-feiras da misericórdia e recon-
ciliação, na igreja de Santa Cruz;  

• Conferências Quaresmais, no salão 
paroquial de São José;   

• Retiro Paroquial, no Mosteiro de Celas, 
Domingo 21 de Fevereiro, das 15h00 às 
19h30. (neste Domingo não haverá a 
missa da tarde, em Santo António, por-
que o retiro se concluirá com a Missa, 
às 18h30, no Mosteiro). 

• Renúncia Quaresmal, destinada ao 
Fundo Diocesano de Solidariedade. 

• Cesto da misericórdia para recolher os  
alimentos em favor das pessoas mais 
necessitadas.   

Não é para todos fazer tudo, mas é para 
que cada um possa, através de uma ou 
outra proposta, encontrar-se com o Deus 
da Misericórdia e tornar-se ele próprio 
misericordioso para com os outros.  


