
Vida na 

comunidade 

Domingo, 14 
 

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

Terça, 16 Às 21h15: Catequese de Adultos no Tovim e na Carapinheira da 
Serra. 

Quarta, 17 Às 21h00, no Dianteiro e na Rocha Nova, Lectio divina. 

Quinta, 18 
 

Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do 
Santíssimo Sacramento pelas  Vocações. 

Sexta, 19 19h00: Em Santo António, Via Sacra 
21h00: Catequese de adultos  em Santo António dos Olivais e na 
Rocha Nova. 

Sábado, 20 10h30: Horário normal de catequese.  

Domingo, 21 2º Domingo da Quaresma / C 
Em Santo António, não haverá a Missa das 18h30 
Às 15h00: Tarde de retiro, no Mosteiro de Celas, que termina  
com a Missa às 18h30. 

PAPA FRANCISCO,  
missionário  

de misericórdia  
e de paz 

Papa Francisco, de 12 a 17 de 
Fevereiro encontra-se em visita 
a dois países do Centro América: 
Cuba e México. 
A primeira etapa será em Cuba 
onde, no aeroporto de Havana, 

encontrará o Patriarca Ortodoxo russo Kirill, patriarca de Moscovo e de todas as Rús-
sias. É um grande sinal de diálogo, que continua entre católicos e ortodoxos. 
Em seguida, o Santo Padre prosseguirá para o México, onde ficará até ao regresso a 
Roma, previsto para o dia 18 de fevereiro. No México - disse o Papa - “fixarei o meu 
olhar nos olhos da Virgem de Guadalupe e lhe pedirei que olhe para nós com misericór-
dia. A ela confio esta viagem. No México, o Papa, além de visitar a capital: a Cidade do 
México, percorrerá cerca de 3.600 quilómetros, dos quais pelo menos 400 no carro 
“papamóvel”, tocando o norte e o sul do país.  
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A CORAGEM DE MUDAR  
 A Quaresma, com que os católicos se preparam para 
celebrar a Páscoa, só aparentemente se apresenta como 
um tempo triste e pessimista. Mais do que o roxo ou as 
cinzas, estes 40 dias são marcados por desafios à mudança 
e ao descentramento, para o aprofundamento das dimen-
sões da vida de cada um que muitas vezes são atropeladas 
pela correria do quotidiano e as falsas metas para as quais 
corremos sem cessar.  
 Compreendo que a proposta de “conversão” seja 
olhada com desconfiança por alguns. É uma palavra que 
dói, implica o reconhecimento de que algo não está bem, 
implica mudança e isso é algo a que, paradoxalmente, 
resistimos, apesar de acharmos quase sempre que este não 
é o lugar onde devíamos estar.  
 A conversão mais não é, em muitas situações, do que 
deixar de resistir. Largar tudo e confiar no que há-de vir, 
com atenção a quem encontramos no caminho e os olhos 
postos numa meta definitiva, que transcende a nossa 
pequenez. Por isso mesmo, ainda hoje fazem tanto sentido 
as tradicionais práticas ligadas à Quaresma como forma de 
estimular o descentramento de si e o recentramento no 
Outro/outro.  
 Por decisão do Papa, o tempo de preparação para a 
Páscoa vai decorrer sob o signo do Jubileu da Misericórdia. 
Simbolicamente, os missionários deste ano santo extraor-
dinário vão andar pelo mundo inteiro, em vez de ficarem à 
espera do mundo. Também aqui há uma coragem de 
mudança. (Octávio Carmo, no Semanário Ecclesia) 

 



A PALAVRA DO SENHOR     
1º Domingo da Quaresma / C 

Leituras: Dt 26, 4-10;  Sal. 90 (91)  
Rom 10,8-13        Lc 4,1-13  

A caminhada quaresmal, que a comuni-
dade cristã é chamada a percorrer, con-
siste em viver a fé no seguimento de 
Jesus. Viver a fé não é fácil nem cómo-
do: a experiência da própria fragilidade, 
dos limites humanos, dos obstáculos 
exteriores e interiores e a presença da 
tentação pode desencorajar. Também a 
Jesus não foram poupadas as tentações, 
as hostilidades e o sofrimento, mas ele 
enfrentou corajosamente a adversidade 
e carregou a cruz na fidelidade a Deus 
Pai. Também nós, não estamos abando-
nados a nós próprios, mas é-nos assegu-
rada a sua presença, que nos dá força e 
coragem para lhe sermos fieis.   

O Evangelho, com a vitória de Jesus 
sobre as tentações, apresenta os critérios 
da nossa fidelidade a Deus; a saber: o 
caminho da renúncia à idolatria das coi-
sas, o caminho da renúncia a exercer o 
poder de dominar, o caminho da renún-
cia a uma orgulhosa afirmação de nós 
próprios. 

A primeira leitura apresenta  a outra 
face da medalha da nossa vida: o reco-
nhecimento por tudo aquilo que o 
Senhor já fez por nós, principalmente o 
de nos ter libertados do poder da escravi-
dão. 

Na segunda leitura, S. Paulo mostra qual 
é o fundamento da nossa confiança: o de 
poder contar com Jesus “artífice” da nos-
sa fé: “Todo aquele que acreditar no 
Senhor não será confundido”. 

ORAÇÃO DO DOMINGO  
 

Senhor Jesus:  

A tua missão mal começa e já estás sub-
metido à prova. Tu escolheste ser a tes-
temunha fiel, aquele que torna visível o 
amor do Pai na carne de um homem 
pobre e manso, mas o diabo não perde 
tempo: chegou o tempo da tentação! 

Porquê sofrer a fome e a sede como um 
homem qualquer, tu que podes operar 
milagres? 

Porquê renunciar a feitos grandiosos, 
que “obriguem” a reconhecer-te como o 
Messias? 

Porquê continuar a anunciar a esperança 
com meios pobres e humildes, sem utili-
zar meios e instrumentos que assegu-
rem o sucesso? 

Mas, foi por isso que tu vieste: para 
mostrar que o filho do homem confia 
totalmente no Pai e que a única força do 
Messias é a do amor.  

Será o Mosteiro de Celas que, no próximo 
Domingo, pelas 15h00, acolherá a nossa 
família paroquial, que quer viver, neste Ano 
Jubilar da Misericórdia, a maravilha de sen-
tir-se  amada por Deus Pai, que faz de nós 
um único corpo, sem exclusão de ninguém. 

 

OBJECTIVO DO RETIRO 
A finalidade deste “Retiro” é estreitarmos 
a nossa comunhão com a Igreja que, neste 
Ano Jubilar, procura refletir sobre a Miseri-
córdia do Pai, a fim de nos deixarmos mol-
dar pelo Seu amor. 

Por isso, começaremos por escutar a pala-
vra do Papa Francisco, para, depois, medi-
tar e adorar fixando o nosso olhar em Cris-
to, o Filho muito amado, presente na San-
tíssima Eucaristia. 

Teremos, também, tempo para nos recon-
ciliar com Deus e com os irmãos, aproxi-
mando-nos do sacramento da Penitência. 

Entretanto, uns vídeos irão proporcionar-
nos motivos de meditação e de exame de 
consciência, para tornar a nossa mente e o 
nosso coração mais atentos e sensíveis à 
ação do Espírito do Senhor, que é a alma 
de todo o retiro. 

Em seguida, haverá um tempo de “partilha 
emotiva” de quatro parábolas evangélicas 
da misericórdia: a ovelha perdida, o filho 
pródigo, a pecadora arrependida e o bom 
samaritano. Este tempo será vivido no 
Claustro do Mosteiro. 

Finalmente, o retiro terá o seu ponto alto 
na celebração da Eucaristia, prevista pelas 
18h30, na Coro do Mosteiro. 

 

PROGRAMA 
15h00, no Coro: Acolhimento e ensaio 

15h15, no Coro: Início da celebração e 
escuta da palavra do Papa (Bula: O rosto 
da Misericórdia). 

16h00, na igreja (rotunda): Adoração do 
Santíssimo. 

16h30: Tempo para a reconciliação e a 
meditação (vídeos, na sala do Capítulo). 

17h00, no Claustro: Encenação das pará-
bolas da Misericórdia. 

18h15: Reposição do Santíssimo. 

18h30, no Coro: celebração da Eucaristia. 

19h30: Fim do retiro.  

O LOGO DO JUBILEU 
O logo do Jubileu da Mise-
ricórdia é obra do artista 
Pe Marko Rupnik sj, que o 
explica assim: 

“O logo retrai a descida do 
Senhor Jesus ao reino da 
morte, conforme uma 
antiga iconografia cristã 
que vê Cristo ressuscitado 
descer aos túmulos, der-

rubando as portas do império da morte.  

Cristo, o bom pastor, carrega sobre os seus 
ombros a ovelha perdida (Adão) e restitui-
lhe a vida, sem pedir nada em troca. 

É particularmente significativo o facto de 
Cristo, como Filho de Deus, assumir a huma-
nidade para que o homem possa receber a 
vida divina e ver as coisas com os olhos de 
Deus. Por isso, os olhares cruzam-se e unem-
se. O amor faz-nos olhar para o mesmo hori-
zonte: o Pai misericordioso. 

21 de Fevereiro: uma tarde diferente! 

A Comunidade paroquial reúne-se para agradecer,  
louvar e celebrar a MISERICÓRDIA de DEUS, nosso Pai. 


