
Vida na 

comunidade 

Domingo, 13 
 

5º Domingo da Quaresma / C  
Às 12h00 : Em Santo António  -  Solene Eucaristia no cinquentená-
rio da morte do Venerável Pe. Joaquim Alves Brás. 

Terça, 15 Às 21h15: Catequese de Adultos no Tovim e na Carapinheira .                       
Às 16h00: Na igreja de Santa Cruz - “Terça-feira da Misericórdia”  - 
Reflexão Bíblica e Confissões  

Quarta, 16 Às 21h00, no Dianteiro e na Rocha Nova, Lectio divina. 

Quinta, 17 
 

Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do San-
tíssimo Sacramento pelas  Vocações. 
Às 21h15: Salão paroquial de São José - Conferência Quaresmal -  

Sexta, 18 19h00: Em Santo António, Via Sacra 
21h00: Em Santo António, preparação dos batismos. 

Sábado, 19 Solenidade São José - Dia do Pai 
10h30: Horário normal de catequese.  
17h00, na Igreja de Santo António: Concerto de Câmara de La Coru-
ña (Espanha)  

Domingo, 20  Domingo de Ramos -  (Horário das missas na  Mensagem Pascal) 

CELEIRO DA SOLIDARIEDADE E DA PARTILHA 
 

Durante  a Quaresma queremos transformar os nossos lugares de culto em peque-
nos / grandes celeiros de solidariedade. Pedimos, portanto, às pessoas que tragam 
alimentos de longa duração (massa, arroz, enlatados, azeite, óleo, açúcar, leite, 
etc,) a fim de podermos ajudar as famílias mais necessitadas da paróquia.  

RENÚNCIA QUARESMAL 
No próximo Domingo, Dia de Ramos, somos convidados a entregar a 
RENÚNCIA QUARESMAL. Antes de entrarmos na Semana Santa quere-
mos pensar concretamente nas pessoas mais necessitadas, nas famílias 
mais carenciadas da nossa Diocese. Foi instituído, para o efeito, o Fundo 
Diocesano de Solidariedade . Neste Ano Santo da Misericórdia desejamos 
“entrar” nas casas de quantos vivem em dificuldade para que possam 
experimentar que a “caridade” não é uma palavra vazia nem uma esmola 
dada para nos libertar da presença de um pobre que nos incomoda, mas 
uma partilha de bens com quantos vivem um momento difícil. “TIVE 
FOME E DESTE-ME DE COMER… “ Quem partilha com um pobre partilha 
com Cristo.  
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TRÊS ANOS COM PAPA FRANCISCO 
Neste domingo, celebra-se  o terceiro aniversário da eleição do 
Papa Francisco. Um percurso que nos últimos meses conheceu 
vários momentos altamente significativos, desde o Sínodo sobre a 
Família até à encíclica ‘Laudato si’, das viagens apostólicas ao Jubi-
leu extraordinário da Misericórdia, passando pelo encontro históri-
co com o patriarca ortodoxo de Moscovo e a visita à sede da ONU. 

Francisco mantém a sua atenção centrada na necessidade de uma 
mudança do paradigma económico e financeiro, como tinha deixa-
do bem vincado na exortação ‘Evangelii Gaudium’ e no seu discurso 
em Estrasburgo, perante o Parlamento Europeu, em defesa da 
democracia face ao poder dos mercados. 

Com a encíclica 'Laudato si', Francisco abriu as fronteiras do seu 
discurso e colocou a Igreja Católica na liderança do movimento 
mundial para a defesa do ambiente, congregando à sua volta apoios 
das mais diversas proveniências. 

O Papa tem estado próximo dos mais pobres e excluídos, na defesa 
de uma globalização mais plural, que respeite a identidade de todos 
e os excluídos, um discurso marcado pela vivência no Sul do mun-
do.  

O primeiro pontífice da América Latina tem mostrado preocupação 
com a situação do Velho Continente, desejando uma ‘refundação 
da Europa', particularmente necessária perante as crises de refugia-
dos e do terrorismo internacional.   

 

D. Virgílio Antunes, bispo de Coimbra, mostra-se muito feliz com o 
rumo tomado pelo pontificado do Papa Francisco. “Parece-me que 
introduziu um novo estilo, uma nova maneira de ser e uma nova 
maneira de estar, não só enquanto Papa mas na Igreja e como Igre-
ja, que tem conseguido despertar em todos nós o desejo de 
ensaiarmos novos modos de ser e de estar em Igreja”, refere à 
Agência ECCLESIA.  

 



A PALAVRA DO SENHOR     
5º Domingo da Quaresma / C 

Leituras: Is 43, 16-21;  Sal. 125 (126)  
 Fl  3,8-14       Jo 8, 1-11 

 

O episódio evangélico deste domingo 
sinaliza toda a liturgia da Palavra que nos 
fala, de modo sempre novo, de um Deus 
que ama e cujo amor nos desafia a ultra-
passar as nossas escravidões para chegar 
à vida nova, à ressurreição.  

No Evangelho, Jesus é posto face à Lei e 
diante de uma mulher a qual, segundo a 
Lei, deveria ser apedrejada por ter sido 
apanhada em flagrante delito de adulté-
rio. Jesus não rejeita a Lei, pede apenas 
aos escribas e fariseus para a colocar em 
prática, com a condição de começarem a 
ter um olhar sobre a própria vida antes 
de olhar a mulher e de a condenar. Aca-
bam por se retirar, reconhecendo-se 
pecadores, a começar pelos mais velhos. 

A primeira leitura de Isaías diz-nos que 
Ele acompanha com solicitude e amor a 
caminhada do seu Povo para a liberdade, 
o mesmo caminho que somos chamados 
a percorrer hoje. 

Na segunda leitura, Paulo desafia-nos a 
libertarmo-nos do lixo que impede a des-
coberta do fundamental: a comunhão e a 
identificação com Cristo, princípio da 
nossa ressurreição.  

Ao longo desta semana, a convite de 
Jesus, olhemos a nossa situação de peca-
do e abramos o coração ao amor de Deus 
e ao acolhimento do próximo.  

(Manuel Barbosa, scj) 

ORAÇÃO DO DOMINGO  

Senhor Jesus,  

Tu não contestas a gravidade da culpa 
cometida. Pois, Tu conheces bem quanto 
sofrimento causa a infidelidade e quan-
tas famílias ficam destroçadas por causa 
da superficialidade e das paixões mal 
controladas. E, também, não discutes a 
verdade dos factos, porque  era clara. 

Não, Tu escolhes um outro caminho, que 
enfrenta a terrível pressa daqueles que 
esperam um julgamento imediato e uma 
condenação sem remissão. 

Tu pedes a estas pessoas tão 
“exigentes”, que olhem dentro de si e 
que assumam até ao fim as próprias res-
ponsabilidades; Tu as levas a admitir que 
também elas precisam da misericórdia 
sem limites de Deus e que, portanto, 
não têm nenhum direito de se erguer a 
juízes daqueles que falharam. 

Tu operas uma distinção entre o pecado, 
cuja força não deve ser ignorada, e o 
pecador, ao qual ofereces a possibilida-
de de se redimir. Não com as suas forças 
ou com a sua vontade tão frágil, mas 
acolhendo uma Misericórdia que cura e 
renova. 

 

15 novos mártires no Yemen 
 

 No passado dia 4 de março, no Yemen, 
foram trucidadas 4 irmãs das Missioná-
rias da Caridade, juntamente com outros 
11 colaboradores, em ódio à fé cristã.  

O Papa recordou as quatro religiosas Mis-
sionárias da Caridade, congregação funda-
da por Madre Teresa de Calcutá, lamentan-
do a indiferença perante estes casos. “Elas 
são vítimas do ataque dos que as mataram 
e também da indiferença, desta globaliza-
ção da indiferença, do ‘não importa’”.  

Francisco manifestou a sua proximidade à 
Congregação das Missionárias da Caridade 
e associou-se ao seu luto: “Rezo por elas, 
pelas outras pessoas mortas no ataque e 
pelos familiares. Que a Madre Teresa 
acompanhe no paraíso estas suas filhas, 
mártires da caridade, e interceda pela paz e 
pelo sagrado respeito pela vida humana”. 

 

Nas zonas de guerra, quem trabalha pela 
paz é mais perigoso do que as próprias 
armas. Foi por isso que as Irmãs  Missioná-
rias da Caridade foram trucidadas. As Irmãs 
serviam os mais pobres dos pobres, ope-
rando num território despedaçado por uma 
guerra civil atroz e que está quase total-
mente esquecida pela sociedade mundial, 
apesar dos milhares de vítimas causadas. 

No último ano, o conflito degenerou numa 
emergência humanitária. O Alto Comissa-
riado da ONU para os Refugiados afirmou 
que a guerra já provocou dois milhões e 
meio de prófugos e cerca de 80% da popu-
lação necessita de assistência humanitária. 

 

A SEMANA SANTA 
Com o próximo Domingo, começa a 
semana “Maior” do ano litúrgico: a 
Semana Santa. As celebrações da paixão, 
morte e ressurreição do Senhor Jesus 
Cristo constituem o coração da vida da 
Igreja, pois é a partir deste mistério que 
tem origem e se alimenta a nossa fé, a 
nossa esperança e a nossa caridade. Por 
isso, as comunidades cristãs são convida-
das a preparar-se da melhor maneira 
para celebrar o mistério da nossa salva-
ção. 

A nossa comunidade de Santo António 
dos Olivais preparou o programa da 
semana, que será distribuído por todas 
as casas da paróquia. Chamamos parti-
cularmente a atenção para as celebra-
ções do Tríduo Pascal, pois a participação 
nelas é a melhor forma para renovarmos 
a nossa comunhão de fé. 

As celebrações são realizadas em vários 
lugares de culto, além da igreja paro-
quial. Isso facilita a participação, porém, 
recordamos que, em particular, a Solene 
Vigília Pascal é desejável celebrá-la numa 
única celebração, que se realizará no 
Mosteiro de Celas, por usufruir de um 
espaço maior. 

A fecundidade desta semana depende 
principalmente de uma preparação inte-
rior, através de um coração reconciliado 
deixando espaço à Palavra e à ação do 
Espírito Santo. 

“Cristo Jesus, que era de condição divina, 
não se valeu da sua igualdade com Deus, 
mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a 
condição de servo… humilhou-se obedecen-
do até à morte e morte de cruz. Por isso 
Deus o exaltou acima de todos os 
nomes” (Fl 2, 6-10). 


