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Quarta-feira de Cinzas 
 

«Convertei-vos a mim de todo o 
coração». Este apelo de Deus entu-

siasma-nos, neste início de caminhada 
quaresmal, a viver como discípulos 
missionários em estado de conversão de 
coração. Por isso, a imposição das cinzas 
pode ser uma oportunidade para fazer 
memória da nossa condição pecadora, 
que quer ser acolhida pela misericórdia do 
Pai, e a suplicar com insistência no 
silêncio do nosso interior: dai-nos um 
coração puro.  

Vivamos este momento em ambiente 
de oração, predispondo o nosso coração 
para o arrependimento, a mudança e a 
novidade de vida que Deus estimula na 
nossa missão. 

Tempo de Quaresma, tempo de 
oração e de conversão. Aproveitemo-lo 
enquanto é tempo (de Quaresma). 

 
 

Quaresma 
Os dias de Penitência 

 

Em Julho de 1984, a Conferência 
Episcopal, de acordo com o Código de 
Direito Canónico (can. 1253), estabeleceu 
as seguintes normas para o jejum e a 
abstinência nas Dioceses portuguesas: 

 

Os  tempos penitenciais 
 

1 – Na pedagogia da Igreja, há 
tempos em que os cristãos são 
especialmente convidados à prática da 
penitência: a Quaresma e todas sextas-     
-feiras do ano. A penitência é uma 
expressão muito significativa da união dos 
cristãos ao mistério da Cruz de Cristo. Por 
isso, a Quaresma, enquanto primeiro 
tempo da celebração anual da Páscoa, e 
a sexta-feira, enquanto dia da morte do 
Senhor, sugerem naturalmente a prática 
da penitência. 
 

Jejum e abstinência 
 

2 – O  jejum é a forma de penitência 
que consiste na privação de alimentos. Na 
disciplina tradicional da Igreja, a 
concretização do jejum fazia-se limitando 
a alimentação diária a uma refeição, 

embora não se excluísse que se pudesse 
tomar alimentos ligeiros às horas das 
outras refeições. 

Ainda que convenha manter-se esta 
forma tradicional de jejuar, contudo os 
fiéis poderão cumprir o preceito do jejum 
privando-se de uma quantidade ou 
qualidade de alimentos ou bebidas que 
constituam verdadeira privação ou 
penitência. 

 

3 – A abstinência, por sua vez, 
consiste na escolha de uma alimentação 
simples e pobre. A sua concretização na 
disciplina tradicional da Igreja era a 
abstenção de carne. Será muito acon-
selhável manter esta forma de 
abstinência, particularmente nas sextas-      
-feiras da Quaresma. Mas poderá ser 
substituída pela privação de outros 
alimentos e bebidas, sobretudo mais 
requintados e dispendiosos ou da especial 
preferência de cada um. 

Contudo, devido à evolução das 
condições sociais e do género de 
alimentação, aquela concretização pode 
não bastar para praticar a abstinência 
como acto penitencial. Lembrem-se os 
fiéis de que o essencial do espírito de 
abstinência é o que dizemos acima, ou 
seja, a escolha de uma alimentação 
simples e pobre e a renúncia ao luxo e ao 
esbanjamento. Só assim a abstinência 
será privação e  se  revestirá de carácter 
penitencial. 

Continuaremos neste assunto, no 
Jornal n.º  202, de 24 de Fevereiro. 
 

Os dias de Penitência 
 

Determinações relativas 

ao jejum e à abstinência 

 

4 – O jejum e a abstinência são obri-
gatórios em Quarta-feira de Cinzas e em 
Sexta-feira Santa. 
 

5 – A abstinência é obrigatória, no 
decurso do ano, em todas as sextas-feiras 
que não coincidam com algum dia 
enumerado entre as solenidades. Esta 
forma de penitência reveste-se, no entan-
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to, de significado especial nas sextas-
feiras da Quaresma. 
 

6 – O preceito da abstinência obriga 
os fiéis a partir dos 14 anos completos. O 
preceito do jejum obriga os fiéis que 
tenham feito 18 anos até terem 
completado os 59 anos. 

Aos que tiverem menos de 14 anos, 
deverão os pastores de almas e os pais 
procurar atentamente formá-los no 
verdadeiro sentido da penitência, 
sugerindo-lhes outros modos de a 
exprimirem. 

 

7 – As presentes determinações sobre 
o jejum e a abstinência apenas 
se aplicam em condições normais de 
saúde, estando os doentes, por conse-
guinte, dispensados da sua observância. 

 
 

Determinações relativas 

a outras penitências 

 
8 – Nas sextas-feiras poderão os fiéis 

cumprir o preceito penitencial  quer 
fazendo penitência, quer escolhendo 
formas de penitência reconhecidas pela 
tradição, tais como a oração e a esmola, 
ou mesmo optar por outras formas, de 
escolha pessoal, como, por exemplo, 
privar-se de fumar, de algum espectáculo, 
etc. (há muito por onde escolher em 
consciência). 

 9 –  No que respeita à oração, pode-
rão cumprir o preceito penitencial através 
da partilha de exercícios de oração mais 
prolongados e generosos, tais como: o 
exercício da Via-Sacra, a recitação do 
rosário, a recitação de Laudes e Vésperas 
da Liturgia das Horas, a participação na 
Santa Eucaristia, uma leitura prolongada 
da Sagrada Escritura. 

10 – No que respeita à esmola, pode-
rão cumprir o preceito penitencial através 
da partilha de bens materiais. Essa 
partilha deve ser proporcional às posses 
de cada um e deve significar uma 
verdadeira renúncia a algo do que se tem 
ou a gastos dispensáveis ou supérfulos. 

11 – Os cristãos que escolherem 
como forma de cumprimento do preceito 
da penitência uma participação pecuniária 
orientarão o seu contributo penitencial 
para uma finalidade determinada, a indicar 
pelo Bispo diocesano. 

12  – Os cristãos depositarão o seu 
contributo penitencial em lugar devida-
mente identificado em cada igreja ou 
capela, ou através da Cúria diocesana. Na 
Quaresma, todavia, em vez desta moda-
lidade ou c o n c o mitantemente com ela, 
o contributo poderá ser entregue no 
ofertório da Missa dominical, em dia para 
o efeito fixado. 

 
As formas de penitência não se 

excluem 

mas completam-se mutuamente 

 

13 –  É aconselhável que, no cumpri-
mento do preceito penitencial, os cristãos 
não se limitem a uma só forma de 
penitência, mas antes as pratiquem todas, 
pois o jejum, a oração e a esmola 
completam-se mutuamente, em ordem à 
caridade. 

                     (Directório Litúrgico – 2019) 

 

Observação: 
 

Caro Leitor: 
 
Acerca deste tema, do «Jejum» e da 

«Penitência» todos nós ouvimos  aqui ou 
ali aquelas vozes “de corredor” ou no 
“balcão do café” que dizem “isto estar fora 
de uso, ultrapassado, pois já ninguém 
cumpre nem fala destas coisas”. 

Ora bem: o Jornal do Leitor também 
não as inventa, apenas informa, como é 
seu dever. Estas determinações chegam-      
-nos da Conferência Episcopal, são de 
1984, têm, é certo, 35 anos, são do século 
passado, mais, do milénio passado, mas 
continuam actuais. Para sossegar os 
duvidosos, elas constam do Directório 
Litúrgico de 2019, que é uma espécie de 
Agenda de todos os serviços litúrgicos a 
executar nos 365 dias do ano e é editada 
pelo Secretariado Nacional da Liturgia.  

   
 

introdução 
 

     A Quaresma é tempo de compromisso 
espiritual e também de renúncias, mas 
estas não são um exercício ascético que, 
ao fim dos quarenta dias, permite que nos 
contemplemos satisfeitos e digamos: 
como fui bom, soube renunciar a... isto e 
aquilo. Os sacrifícios quaresmais não são 
um fim em si mesmos, são um meio para 
atingir um objectivo.  

A primeira e a segunda Leitura 
indicam-nos, com duas imagens comple-
mentares, este objectivo: o regresso ao 
caminho que leva ao Senhor –  diz o 
profeta Joel; a reconciliação com Deus –  
diz Paulo. No Evangelho, Jesus apresenta 
sob uma nova luz as três práticas 
religiosas características da religiosidade 
judaica ( a  esmola, a oração, o jejum).  

Avisa para o perigo da hipocrisia, 
depois esclarece sobre o modo autêntico 
de as cumprir se se quer que estas 
recebam de Deus a «recompensa». 

 
 

Antífona de Entrada 
 
De todos Vos compadeceis, Senhor,  
e amais tudo quanto fizestes;  
perdoais aos pecadores arrependidos,      
porque sois o Senhor nosso Deus. 
 

 

 

1.ª Leitura (Joel 2, 12-18) 
 
Monição:  
 

O Profeta convida a que se rasgue o 
coração. Coração rasgado sinal profético do 
segredo do dar a vida: na Cruz seu coração foi 
rasgado para nada guardar para Si. 

  
Leitura: 
 

Leitura da profecia de Joel 
 
12Diz agora o Senhor: «Convertei-       

-vos a Mim de todo o coração, com 
jejuns, lágrimas e lamentações. 
13Rasgai o vosso coração e não os 
vossos vestidos. Convertei-vos ao 
Senhor, vosso Deus, porque Ele é 
clemente e compassivo, paciente e 
misericordioso, pronto a desistir dos 
castigos que promete. 14Quem sabe se 
Ele não vai reconsiderar e desistir 
deles, deixando atrás de Si uma 
bênção, para oferenda e libação ao 
Senhor, vosso Deus? 15Tocai a 
trombeta em Sião, ordenai um jejum, 
proclamai uma reunião sagrada. 
16Reuni o povo, convocai a assembleia, 
congregai os anciãos, reuni os jovens e 
as crianças. Saia o esposo do seu 
aposento e a esposa do seu tálamo. 
17Entre o vestíbulo e o altar, chorem os 
sacerdotes, ministros do Senhor, 
dizendo: ‘Perdoai, Senhor, perdoai ao 
vosso povo e não entregueis a vossa 
herança à ignomínia e ao escárnio das 
nações. Porque diriam entre os povos: 
Onde está o seu Deus?’». 18O Senhor 
encheu-Se de zelo pela sua terra e teve 
compaixão do seu povo. 

 

Palavra do Senhor. 
 

 
Comentário à Primeira Leitura: 
 

Uma das calamidades mais temidas 
pelos povos antigos era a invasão dos 
gafanhotos. Empurrados pelos ventos 
escaldantes do deserto, chegavam em nu-  
vens imensas e onde quer que pousas-
sem destruíam todo o tipo de vegetação. 
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No início do seu livro, o profeta Joel 
descreve de forma dramática as 
consequências deste flagelo: «Converte 
as minhas vinhas em desolação, as 
minhas figueiras são feitas em pedaços; 
são roídas por dentro, descascadas, até 
que os ramos perdem a cor... Os campos 
estão devastados... Os lavradores estão 
desolados... as colheitas dos campos são 
uma miséria» (Jl 1, 7-11). 
      Mas porquê esta desgraça ? 

Precisamente. É aqui que tem início o 
trecho escolhido como primeira Leitura 
para nos introduzir no tempo quaresmal. 

O profeta entendeu: a terra de Israel 
foi invadida pelos gafanhotos porque o 
povo se afastou do seu Deus. O bem-       
-estar, a prosperidade, a abundância, a 
riqueza armaram uma cilada à sua fé. 
Moisés, antes de introduzir o povo na terra 
prometida, tinha-o avisado contra esta 
perigosa tentação: «Não aconteça que, 
depois de teres comido até ficares 
saciado, de teres construído casas e as 
teres habitado, de veres aumentados os 
teus gados e rebanhos, a tua prata e o teu 
ouro e tudo o que te pertence, não 
aconteça que, depois de tudo isso, o teu 
coração se envaideça e te esqueças do 
Senhor, teu Deus» (Dt 8, 12-14). 
      Pois é. Agora chega a desgraça, a 
desventura, o desaire. Porquê? 

Ora bem: não são castigos, não são 
retorsões de um Deus ressentido por ter 
sido abandonado e esquecido. São 
acontecimentos dolorosos que sucedem, 
mas não é Deus quem os manda. 

Todavia, podem-se tornar num 
momento de graça. Aliás, Joel, dá a sua 
interpretação, dizendo que estes aconte-
cimentos são uma chamada de atenção 
para o verdadeiro sentido da vida. 

Acontecia que os bens materiais 
estavam a fazer com que os Israelitas per-
dessem a cabeça, não pensando em mais  
nada senão em estar bem, enriquecer, 
procurar  o  luxo,  dar-se  às  farras. 
(Como muita gente ainda hoje em 2019).   
A calamidade dos gafanhotos mostrou 
quanto são efémeros (passageiros e 
caducos) os bens deste mundo, como 
podemos perdê-los de um momento para 
o outro. Na verdade, estes bens não são 
Deus, não podem ser idolatrados. Ai de 
nós se eles constituem a única razão da 
nossa existência. Ai de nós. 

A experiência feita por Israel serve-       
-nos de lição: enganados por falsas 
promessas de felicidade, também nós nos 
afastamos de Deus, convencidos de poder 
encontrar a alegria e a paz sem Ele. Mas 
depois acabamos por nos encontrar sós e 
desiludidos numa condição de morte. 
Como companheiros encontramos o 
choro, o lamento, a amargura do pecado. 

Então que fazer?  
No início desta Quaresma, o Senhor 

dirige-nos o doce e angustiado convite 
que, pela boca do seu profeta, dirigiu ao 
seu povo: «Mas ainda é tempo de 
voltarem para Mim com todo o vosso 
coração!». Voltai para os braços de um 
pai que está sempre pronto a acolher e a 
perdoar – inicía assim a nossa Leitura de 
hoje. 
      Entretanto, procura-se Aquele que nos 
ama incondicionalmente e a quem deseja-
mos amar. 
      Nunca vi um criminoso dirigir-se, 
alegre e sorridente, para o tribunal onde   
o juiz não poderá senão pronunciar uma 
sentença de condenação. Nem um 
empregado desonesto, pois não tem 
vontade nenhuma de encontrar o seu 
patrão a quem deverá dar contas do seu 
trabalho. 

Ora, da mesma forma, se imaginamos 
Deus como um juiz vingativo que, pelo 
menos no outro mundo, fará pagar aos 
pecadores todos os seus desvarios, 
somos levados a fugir, não a aproxi-
marmo-nos d'Ele. 

A Quaresma, é o tempo do «regresso» 
à casa do Pai. Por este motivo, a primeira 
coisa a fazer, a mais urgente e indis-
pensável, é corrigir a imagem que nós 
mesmos fizemos de Deus. 

O Deus da Bíblia não é aquele que se 
vinga com castigos, mas o que recupera, 
sara as feridas que o homem, pecando, 
provocou a si mesmo. Desta forma no-lo 
apresenta hoje o profeta Joel: «Ele é 
generoso e cheio de compaixão, paciente 
e cheio de bondade, pronto a renunciar às 
suas ameaças». 

Temos uma enorme necessidade de 
assimilar a imagem de um Deus de quem 
nos sentimos sempre entendidos e 
amados. Se nos obstinamos em acreditar 
no Deus «justo» segundo os critérios 
humanos, um Deus que ama apenas os 
bons, colocamo-nos, inevitavelmente, 
diante de dois caminhos perigosos: ou a 
hipocrisia (iludimo-nos de sermos justos) 
ou o medo (e afastamo-nos para não 
sermos condenados). 

Por isso, a Quaresma é, antes de 
mais, tempo de conversão de uma falsa 
imagem de Deus que ao longo dos anos 
fomos criando na nossa cabeça. 
     Mas isto é uma escolha exigente. 
Observemos, por exemplo, este cenário: 
     O jovem que recebeu um telefonema 
da sua namorada, quereria partir 
imediatamente, sabe que à sua espera 
está a pessoa amada que o cobrirá de 
carícias e de beijos, e, no entanto, não 
consegue decidir-se. Olha para o relógio e 
começa a pensar: talvez seja já 
demasiado tarde, valerá a pena renunciar 

ao jantar com os amigos? Estou cansado, 
gostava também de ver a telenovela... o 
futebol… É, muitas vezes – como 
sabemos – a preguiça, a indolência, o 
medo das renúncias, acabam por levar a 
melhor sobre o amor. 

Não basta ter entendido que Deus nos 
ama, que nos espera, que nos dará todos 
os bens, que não nos vai censurar nem 
castigar pelos nossos erros, mas é 
necessário ter a coragem de tomar a 
decisão de empreender o caminho. É 
necessário calcular que se encontrarão 
dificuldades, que haverá sacrifícios, cortes 
dolorosos, escolhas radicais a fazer. Por 
este motivo, a Quaresma é também tempo 
de austeridade, de treino à renúncia, à 
privação, ao desapego de tudo aquilo que 
torna pesados os nossos passos. 

Mas não nos iludamos e não iludamos 
ninguém: a aproximação a Deus será 
acompanhada – como diz Joel na leitura 
de hoje – da «dilaceração do coração», de 
«jejuns, prantos e lamentos». Mas, no 
caminho da conversão, não estamos sós. 
Ao nosso lado estão muitos irmãos que 
percorrem a mesma estrada, que nos 
encorajam com a sua palavra e o seu 
exemplo, que se unem a nós em 
«assembleia solene e, com os «sacer-
dotes que servem o Senhor», pedem 
connosco a Deus: «Senhor, tem piedade 
deste povo que Te pertence» 

E depois, a resposta de Deus. 
A Leitura não nos diz a resposta do 

Senhor às orações do seu povo, mas a 
profecia de Joel continua: «Ó terra, não 
tenhas mais medo! Alegra-te e rejubila 
porque é o Senhor que faz grandes 
maravilhas. As eiras vão encher-se de 
trigo e os lagares extravasar de vinho e 
azeite. Vou compensar-vos dos anos em 
que as colheitas foram devoradas pelos 
gafanhotos, saltões, lagartas e outros 
insectos. Vocês vão comer até ficarem 
saciados e hão-de louvar o Senhor, vosso 
Deus, que fez maravilhas a vosso favor» 
(Jl 2, 21.24-26). 

É verdade que o pecado destruiu a 
nossa vida, deixou-nos secos e esqueléti-
cos como as árvores do campo devoradas 
pelos gafanhotos. Mas não será o pecado 
a dizer a última palavra, será sempre o 
amor misericordioso de Deus. Ele 
transformará o nosso deserto num jardim. 

Por isso, a Quaresma é tempo de 
esperança, de confiança, de alegre es-
pera: não obstante as nossas recusas, as 
nossas fraquezas, as nossas indecisões, 
Deus guiará certamente os nossos passos 
até ao encontro com Ele. 

Leitor, vive em profundidade esta 
Quaresma de 2019 . 
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SalmoResponsorial 
Sl 50 (51), 3-4.5-6a.12-13.14.17 (R. cf. 3a) 

 

Monição: 
 

Que belo salmo a convidar-nos a ver a 
ternura e a misericórdia de Deus. Por isso 
descobrimos a nossa iniquidade, pecado, 
culpa, maldade. E pedimos um coração novo 
para louvar, agradecer, viver. 
  

Refrão: 
 

PECÁMOS, SENHOR:  
TENDE COMPAIXÃO DE NÓS. 

  

Ou: 
 

TENDE COMPAIXÃO DE NÓS, SENHOR, 
PORQUE SOMOS PECADORES. 

  
Compadecei-Vos de mim, ó Deus, pela vossa    
      bondade, 
pela vossa grande misericórdia, apagai os   
      meus pecados. 
Lavai-me de toda a iniquidade 
e purificai-me de todas as faltas. 
  
Porque eu reconheço os meus pecados 
e tenho sempre diante de mim as minhas   
      culpas. 
Pequei contra Vós, só contra Vós, 
e fiz o mal diante dos vossos olhos. 
  
Criai em mim, ó Deus, um coração puro 
e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. 
Não queirais repelir-me da vossa presença 
e não retireis de mim o vosso espírito de   
      santidade. 
  
Dai-me de novo a alegria da vossa salvação 
e sustentai-me com espírito generoso. 
Abri, Senhor, os meus lábios 
e a minha boca cantará o vosso louvor. 
 

 

 

2.ª Leitura 
 (2 Cor 5, 20 – 6,2) 

 
Monição:  
 

Deixai-vos reconciliar com Deus! Sim 
acolhamos o abraço, o sangue derramado, a 
unção do Espírito, o rosto do irmão. 

 
Leitura: 
 

Leitura da Segunda Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

20Irmãos: Nós somos embaixadores 
de Cristo; é Deus quem vos exorta por 
nosso intermédio. Nós vos pedimos em 
nome de Cristo: reconciliai-vos com 
Deus. 21A Cristo, que não conhecera o 
pecado, identificou-O Deus com o 

pecado por amor de nós, para que em 
Cristo nos tornássemos justiça de 
Deus. 6,1Como colaboradores de Deus, 
nós vos exortamos a que não recebais 
em vão a sua graça. 2Porque Ele diz: 
«No tempo favorável, Eu te ouvi; no dia 
da salvação, vim em teu auxílio». Este é 
o tempo favorável, este é o dia da 
salvação. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
Comentário à 2.ª Leitura: 
 

Na primeira Leitura, o convite à 
conversão – que é o tema central da 
Quaresma – é formulado com estas 
palavras: «Voltai ao Senhor com todo o 
coração» (Jl 2, 12). Para Joel há um 
caminho a percorrer em sentido inverso. 
Quem se meteu por caminhos maus deve 
voltar para trás, quem percorreu as 
estradas que levam aos templos dos 
ídolos deve abandoná-las e «voltar» para 
Deus. 

Aqui, na segunda Leitura, Paulo 
retoma o mesmo tema com uma outra 
imagem, a da «reconciliação». Também a 
sua exortação é angustiada: «Deixai-vos 
reconciliar com Deus!» 

Para ele o pecado é um desacordo, 
um estado de inimizade, uma deformidade 
de pontos de vista e de intentos entre o 
homem e Deus. Esta hostilidade deve ser 
superada, é necessário restabelecer a 
harmonia. 
     Temos  nesta  Leitura,  a  reconciliação 
entre  Paulo e os Coríntios. Quem sugeriu 
a Paulo esta imagem da reconciliação? 

Foi a dolorosa experiência que fez 
com os cristãos de Corinto. Tinha 
acontecido um facto dramático: alguns 
meses antes tinha sido gravemente 
ofendido por eles e tinha sido até expulso 
desta comunidade. 

Não se tinha tratado de uma incom-
preensão banal, de um litígio devido a 
motivos fúteis. Paulo tinha entendido que 
não era a ele que recusavam, mas à 
mensagem que anunciava. Por este mo-
tivo lembra aos Coríntios: «O encargo que 
eu tenho é exercido em nome de Cristo e 
é Deus que fala por meu intermédio». 

Ora não é possível reconciliar-se com 
Deus sem restabelecer o acordo com o 
seu apóstolo, sem aceitar a mensagem 
que ele anuncia. 

Nas palavras de Paulo encontramos 
assim uma indicação preciosa para o 
nosso compromisso quaresmal: a recon-
ciliação com Deus não se realiza mediante 
ritos purificadores e práticas ascéticas, 
mas através da adesão à palavra que é 

transmitida por um embaixador de Deus 
(Rm 10,14.17). 

A Quaresma é um tempo privilegiado 
para ouvir a Palavra e para verificar se 
alguma vez também nós, como os 
Coríntios, não rejeitámos o enviado do 
Senhor, o apóstolo que nos anunciava a 
sua Palavra. 
     É urgente esta reconciliação. 

«O que é importante é morrer na 
graça de Deus» – é a  frase que sintetiza 
uma certa espiritualidade do passado. É 
como dizer: para enfiar um pé no Paraíso 
(sem dúvida depois de ter passado uns 
bons anos no Purgatório) é necessário pôr 
tudo em ordem pelo menos um momento 
antes de exalar o último suspiro. 

Seria melhor dizer: é urgente «viver» 
no amor de Deus. Cada momento passa-
do longe d'Ele é desperdiçado e ninguém 
jamais nos poderá voltar a dá-lo. 

É por este motivo que Paulo –
parafraseando um texto do profeta Isaías 
(Is 49, 8) – lembra, na última parte da 
leitura, a urgência da conversão: «É agora 
o tempo em que Deus concede a sua 
ajuda e o dia em que se pode alcançar a 
salvação». 

A Quaresma é uma oportunidade que 
nos é oferecida para rever hoje, sem 
dilações (adiamento), a nossa relação 
com Deus. 

Não desperdicemos o tempo que nos 
é oferecido. 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
 

Monição: 
 

Jesus Cristo propõe-nos um segredo: é o 
segredo de amar. 
 

Refrão: 
 

LOUVOR E GLÓRIA A VÓS, 
JESUS CRISTO, SENHOR. 
    
Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, 
não fecheis os vossos corações. 
 

 

 

Evangelho  
 (Mt 6, 1-6. 16-18) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: 1«Tende cuidado em não 
praticar as vossas boas obras diante dos 
homens, para serdes vistos por eles. 
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Aliás, não tereis nenhuma recompensa do 
vosso Pai que está nos Céus. 2Assim, 
quando deres esmola, não toques a 
trombeta diante de ti, como fazem os 
hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para 
serem louvados pelos homens. Em 
verdade vos digo: já receberam a sua 
recompensa. 3Quando deres esmola, não 
saiba a tua mão esquerda o que faz a 
direita, 4para que a tua esmola fique em 
segredo; e teu Pai, que vê o que está 
oculto, te dará a recompensa. 5Quando 
rezardes, não sejais como os hipócritas, 
porque eles gostam de orar de pé, nas 
sinagogas e nas esquinas das ruas, para 
serem vistos pelos homens. Em verdade 
vos digo: já receberam a sua recompensa. 
6Tu, porém, quando rezares, entra no teu 
quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em 
segredo; e teu Pai, que vê o que está 
oculto, te dará a recompensa. 16Quando 
jejuardes, não tomeis um ar sombrio, 
como os hipócritas, que desfiguram o 
rosto, para mostrarem aos homens que 
jejuam. Em verdade vos digo: já 
receberam a sua recompensa. 17Tu, 
porém, quando jejuares, perfuma a 
cabeça e lava o rosto, 18para que os 
homens não percebam que jejuas, mas 
apenas o teu Pai, que está presente em 
segredo; e teu Pai, que vê o que está 
oculto, te dará a recompensa». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário ao Evangelho: 
 
São sete as vezes em que, neste 

trecho, é retomado, como um refrão, o 
tema da «recompensa». Não é uma 
novidade, encontra-se com frequência 
quer no Antigo Testamento quer nas 
palavras dos rabinos no tempo de Jesus. 
      A ideia da «recompensa» era um dos 
fundamentos da religiosidade farisaica: o 
homem piedoso –  dizia-se –  com a 
observância dos mandamentos e dos 
preceitos, acumula «méritos» diante Deus 
e será premiado com bênçãos e bem-         
-estar; o ímpio, pelo contrário, «endivida-          
-se» e – nesta vida ou na outra – deverá 
descontar as suas culpas passando por 
desventuras e castigos. 
      Rabbi Akiba – um famoso mestre 
nascido no tempo dos apóstolos – dizia: 
«Quando eu vejo que o vinho do meu 
patrão não azeda, que o seu linho não é 
corroído, o seu óleo não apodrece, o seu 
mel não ganha ranço, eu entristeço-me 
porque ele está a receber toda a 
recompensa das suas obras boas, neste 
mundo. Mas quando o vejo na dor, alegro-    
-me porque está a poupar bens que lhe 
serão entregues no mundo futuro». 

     Ora, será neste sentido que Jesus fala 
em «recompensa»? Vamos ver que não. 

   Também no Evangelho se fala várias 
vezes de «prémio» para os  bons e de 
«castigo» para os maus: «O Filho do 
Homem há-de vir na glória de seu Pai, 
com os seus anjos, e então há-de 
recompensar cada um, segundo o seu 
procedimento» (Mt 16, 27). Fala-se de 
«juntar riquezas no céu, onde não há 
traça nem ferrugem para as destruir, nem 
ladrões para assaltar e roubar» (Mt 6, 20). 

   À primeira vista esta ideia da «recom-
pensa» agrada-nos: está em perfeita 
sintonia com o nosso modo de entender a 
«justiça». Todavia, se a considerarmos 
atentamente, levanta uma série de 
interrogações inquietantes. Se o Mestre 
ensinou a doar a vida de forma gratuita e 
desinteressada, que sentido tem agir em 
função de um prémio? Pensar em 
acumular méritos é um cálculo egoísta. 
Pior ainda: a religião dos méritos reduz 
Deus a um contabilista. 
    Porém, a única «recompensa» que nos 
é dada, é esta: «sereis filhos do vosso Pai 
celeste!». 
     Ora, quando Jesus fala da «recom-
pensa» não se refere a um lugar melhor 
no Paraíso, mas a uma maior capacidade 
de amar, à semelhança cada vez mais 
nítida com o Pai. O «prémio» é fazer 
parte, desde já, do «reino de Deus». 

Na condição de filhos de Deus, 
podemo-nos encontrar como recém-               
-nascidos (1 Pd 2, 1) ou como quem já 
percorreu um longo caminho em direcção 
à meta inatingível que é a perfeição do Pai 
que está nos céus (Mt 5, 48). Para 
progredir nesta maturação, Jesus lembra 
três práticas ascéticas cuja actuação é 
recomendada sobretudo durante a 
Quaresma: a esmola, a oração e o jejum. 
     A “esmola”:  
     Onde quer que se reze, lá – bem o 
sabemos – reúnem-se os pobres. 
Qualquer que seja a religião a que 
pertencem, percebem que quem se 
aproxima de Deus não pode senão 
assimilar os seus sentimentos em relação 
a quem está em necessidade. 

Em todas as localidades de Israel 
existiam, no tempo de Jesus, pessoas 
encarregadas de recolher e distribuir a 
ajuda aos pobres, aos órfãos e às viúvas. 

A instituição caritativa tinha méritos 
inegáveis, mas, para muitos, era também 
uma ocasião de exibicionismo. Havia o 
costume, durante a solene celebração 
litúrgica do sábado, de elogiar publi-
camente aquele que tinha feito uma oferta 
generosa: era convidado a levantar-se no 
meio da sinagoga, era indicado a todos 
como exemplo, era acompanhado ao 

lugar de honra, era levado a sentar-se ao 
lado dos rabinos. 

Jesus assistiu muitas vezes a esta 
cena e teve a impressão de assistir a um 
teatro – de facto chama «hipócritas» 
(actores) àqueles que se prestam a estes 
espectáculos. Não experimentou nem 
inveja, nem raiva em relação a estas 
pessoas, apenas muita pena. Pena 
porque, num momento de vanglória, 
desperdiçavam uma preciosa oportuni-
dade de crescimento espiritual. 

Aos seus discípulos Jesus ordena 
severamente que não se deixem envolver 
neste tipo de «comédias». A esmola deve 
ser dada «em segredo», evitando até 
mesmo a autocondescendência pela boa 
acção cumprida: «Procura que a tua mão 
esquerda nem saiba que faz a direita». 

Mais do que de esmola, nós hoje 
falamos de «solidariedade», de partilha, 
de atenção às necessidades dos outros. O 
termo «esmola» parece um pouco 
arcaico (ultrapassado), porém, seria 
melhor não o mudar porque deriva de uma 
palavra grega muito significativa. Quer 
dizer: «Intervir a favor de quem se 
encontra em necessidade porque nos 
sentimos emotivamente envolvidos no seu 
problema». A «esmola moderna» começa 
assim com a atenção ao que acontece à 
nossa volta e traduz-se no esforço em 
socorrer quem nos pede ajuda. Consiste 
em encontrar um trabalho para quem está 
desempregado, em alugar por baixo preço 
um apartamento a uma família que não 
encontra um alojamento, em dedicar uma 
hora do nosso tempo para ouvir o 
desafogo de uma pessoa só... Tudo isto 
feito «em segredo»: quem é ajudado não 
se deve aperceber que está a receber 
«uma esmola», sentir-se-ia humilhado, 
teria a impressão de estar em dívida. Não é 
ele quem está em dívida para quem lhe 
estendeu a mão... mas Deus. 
     Depois a “oração”: 
     Nesta quaresma devemos dedicar um 
pouco mais de tempo à oração –  
recomendarão hoje, do púlpito, muitos 
padres. Diante destas palavras todos irão 
inclinar a cabeça, mas continuarão a co- 
locar-se muitas questões: porquê rezar? 
Como rezar? Basta rezar alguns «Pai 
Nosso» e algumas «Salvé Raínha» a 
mais? Mas Jesus disse para «não usarem 
muitas palavras, como fazem aqueles que 
pensam que é por muito falarem que Deus 
os ouvirá» (Mt 6, 7). Por qual motivo 
apresentar a Deus aquilo que Ele já 
conhece? «O vosso Pai sabe muito bem 
do que vocês precisam, antes de lho 
pedirem» (Mt 6, 8). Para quê solicitar a 
sua intervenção se Ele só deseja o bem 
do homem? Pode a nossa oração obrigá-        
-l´O a modificar o seu projecto? 
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      A oração hoje está em crise, não pela 
má vontade dos fiéis, mas porque não é 
fácil entender o seu valor e o modo como 
deve ser feita. 

No tempo de Jesus, como também 
hoje, havia duas formas de oração: uma 
pública e uma privada. 

A pública era feita no templo, nas 
sinagogas e nas praças. Sim, também nas 
praças, duas vezes por dia. Às nove da 
manhã e às três da tarde, enquanto no 
templo era oferecido o sacrifício, cada 
judeu piedoso, onde quer que se 
encontrasse, voltava-se para Jerusalém e 
unia-se espiritualmente ao rito que lá se 
realizava. 

Jesus não condena esta oração – que 
Ele certamente praticou – mas avisa do 
perigo de «perder a recompensa», de a 
estragar, de a tornar ineficaz, com a 
ostentação (exibição vaidosa). 

Depois sublinha a outra forma de 
oração, aquela privada, feita no próprio 
quarto, com as portas fechadas, na 
intimidade com o Pai que «vê tudo o que 
se passa em segredo». 

Esta oração não é uma repetição 
monótona de fórmulas, nem sequer uma 
lista de pedidos. É um diálogo com Deus 
não para tentar convencê-L'O a fazer a 
nossa vontade e a apoiar os nossos 
sonhos e os nossos projectos, mas para 
chegar a entender e a aceitar o seu 
projecto, para lhe pedir que nos dê a força 
para desempenhar o papel que nos foi 
atribuído na construção do seu Reino. 

Esta oração é, antes de mais, escuta, 
é abertura do coração para nos dispor a 
acolher os sonhos de Deus sobre nós, 
para nos ajudar a não desiludir as suas 
expectativas. Requer tempos longos, 
necessita de ambientes que favoreçam a 
concentração e o recolhimento. 

Jesus sabia rezar e sabia também 
escolher os locais apropriados: «Levan-
tou-se muito antes de nascer o dia, saiu 
de casa e foi para um lugar isolado, onde 
ficou em oração» (Mc 1, 35); «Depois de 
se despedir do povo, subiu a um monte 
para orar» (Mc 6, 46); «Jesus procurava 
lugares isolados, onde ficava em oração» 
(Lc 5, 16); «Jesus subiu a um monte para 
orar e passou lá a noite em oração» (Lc 6, 
12)... 

Esta oração obtém sempre a «sua 
recompensa»: aprofunda a união com os 
pensamentos e com a vontade do Pai. 
       Por  fim, o  “jejum”: 
      O jejum é uma prática que se encontra 
em todas as religiões. É expressão de luto 
e de dor e é muitas vezes acompanhado 
por outras práticas como o cobrir-se de pó 
e cinzas, renunciar ao cuidado do corpo, 
dormir no chão. 

No tempo de Jesus considerava-se 
que fosse uma prática muito meritória 
(apreciada): servia como reparação dos 
pecados, movia à piedade o Senhor, 
afastava os seus castigos e calamidades. 
Tinha assumido uma importância tão 
grande que, no império romano, tinha-se 
tornado proverbial a expressão: «Jejuar 
como um Judeu». Os mais piedosos 
chegavam a abster-se completamente de 
alimento, do nascer ao pôr-do-sol, dois 
dias por semana, à segunda e à quinta-       
-feira (Lc 18, 12) e cada mestre dava 
disposições precisas aos seus discípulos 
sobre este ponto. 

Com esta situação é para admirar que 
no Novo Testamento seja dado tão pouco 
relevo ao jejum. Paulo não fala nele nem 
sequer uma vez nas suas cartas e Jesus 
menciona-o apenas em duas ocasiões: 
uma para justificar os seus discípulos que 
não jejuam (Mt 9, 14), a outra – a que 
encontramos no evangelho de hoje –  
para indicar as disposições que caracte-
rizam o verdadeiro jejum. São estas: 

A comunidade cristã está consciente 
de ter o Esposo consigo «todos os dias, 
até ao fim do mundo» (Mt 28, 20), 
portanto, não jejua «como os hipócritas 
que desfiguram a cara». O seu jejum 
mudou completamente de significado: já 
não é expressão de luto e de dor, mas da 
alegria pela presença no mundo do reino 
de Deus. 

O discípulo de Cristo jejua «perfuman-
do a cabeça e lavando-se». Não ostenta 
nenhum tipo de esforço, não quer que se 
note o seu sacrifício. Não finge estar 
contente, mas é realmente feliz porque 
pensa no alívio que dará a um pobre, com 
o alimento ao qual renuncía, fruto do seu 
jejum. 

O jejum pregado por Jesus afasta-se 
assim daquele dos fariseus, e coloca-se 
na linha dos profetas. Basta de chamar 
jejum e dia agradável ao Senhor o «curvar 
a cabeça como um junco, vestir-se de luto 
e deitar-se sobre o pó», enquanto se 
oprimem os operários, se fomentam 
litígios e disputas, se golpeia com punhos 
iníquos (Is 58, 4-5). «O jejum que me 
agrada é este: libertar os que foram 
presos injustamente, livrá-los do jugo que 
transportam, dar a liberdade aos opri-
midos, quebrar toda a espécie de 
opressão, repartir o teu pão com os 
esfomeados, dar abrigo aos pobres sem 
casa, vestir os que vires sem roupas» (Is 
58, 6-7). Hoje acrescentaria: «dar empre-
go aos desempregados»… visitar os 
idosos, os doentes, os que vivem na mais 
profunda solidão, etc., etc. 

Este jejum obtém sempre a sua 
«recompensa»: coloca no Reino de Deus, 
constrói um mundo onde há partilha e 

afasta a arrogância, a ambição, a auto-        
-suficiência, o domínio sobre os outros. 

Vivamos, então, a Quaresma, respon-
dendo aquilo que o Senhor pede a cada 
um de nós. 

  
 

 

Oração  Universal 
 

1 –  Por todos os fiéis da santa Igreja, 
para que, neste tempo favorável da     
      Quaresma, 
se reconciliem uns com os outros e com   
      Deus, 
oremos ao Senhor. 

  
2 –  Pelos homens que governam as nações, 

para que sirvam lealmente o bem comum, 
façam esforços pela paz, defendam a vida, 
as famílias e os mais desprotegidos, 
oremos ao Senhor. 

  
3 –  Por todos os discípulos de Cristo, 

para que se convertam e acreditem no    
      Evangelho 
e, em segredo, dêem esmola, rezem e 

jejuem, 
oremos ao Senhor. 

  
4 – Pelos doentes e por todos os que sofrem, 

 pelos pobres, pelos pecadores e pelos   
       famintos, 

           para que tenham quem os socorra e alivie, 
           oremos ao Senhor. 

 

5 – Pela nossa assembleia aqui presente, 
 para que receba a graça de seguir a Cristo, 
 no caminho da renovação pascal, 
 oremos ao Senhor. 
 

Antífona da comunhão 
 

Aquele que medita dia e noite 
na lei do Senhor,  
dará fruto a seu tempo. 
 

 

 

Converter o Coração 
  

A linguagem do Profeta é tão clara e 
tão forte: rasgai o vosso coração. Rasgar 
bem dentro, aí onde não há fuga possível, 
onde sabemos que somos, aí onde 
sabemos das nossas verdadeiras inten-
ções! Rasgar para purificar, limpar, mudar, 
converter. 

Mas também pode ser o convite a ser 
discípulo que aprende a viver de amor 
autêntico: a não guardar nada para si. A 
colocar tudo escancarado diante de Deus. 
A dar-se a Deus, esvaziando-se. A dar-se 
aos irmãos em sacrifício, para amar sem 
esperar nada em troca! 
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A mesma ideia em Paulo: deixai-vos 
reconciliar com Deus! Quem centraliza 
sua vida no Pai descobre o dom supremo 
de Seu Filho. Ele, sendo Deus, se 
despojou, assumindo a condição de servo. 
E na cruz, seu coração, foi rasgado como 
sinal de doação plena e total. 

 
 

 

Percurso da Páscoa:  

a Misericórdia 
  

Este é o segredo da Quaresma rumo 
à Páscoa: uma vida tocada pela 
misericórdia, pelo amor verdadeiro. O 
coração mergulhado na miséria, na 
fragilidade. Um amor a partir da zona 
sombria, doente, frágil, de pecado. Quem 
nos ama a partir daí? Um amor único: 
Deus! E todos os que nascem de Deus! 

No fundo é viver na sabedoria do 
Evangelho de hoje: O Pai que vê no 
segredo! Sim é o percurso da Páscoa, a 
luta contra a hipocrisia. Sim o hipócrita 
não acredita no amor. Não gosta de si, 
não conhece Deus, ludibria os irmãos, 
destrói a Aliança!  

É a hipocrisia essa realidade que 
destrói a verdadeira mudança, que apaga 
o urgente profetismo. É esse pavor à 
verdade da zona escura do coração 
humano, o medo da insegurança da 
leveza. É essa incompreensão do dom, da 
graça, da misericórdia. Por isso a 
hipocrisia anseia promoção, jogo, 
aparência, êxito. Ela serve-se de tudo 
mesmo o mais sagrado: a oração, a 
esmola, o jejum. 

O percurso da misericórdia é a 
verdade de um amor único que tocando a 
nossa miséria nos molda na humildade, 
no despojamento, no dar-se alegre e 
generoso para servir em silêncio de 
acolhimento da vontade do Pai que tem 
tripé de verdadeiras relações geradoras 
de vida, de autenticidade, de evangelho. 

 
 

 

Lavados e Perfumados 
  

A palavra de Deus dá-nos um 
conselho maravilhoso. Lavar-se e 
perfumar-se. Só o Pai descobre a beleza 
de uma vida. Só o Pai lava e perfuma 
como ninguém os espaços da nossa 
miséria. Só o Pai é capaz de beijar o 
nosso nada e a nossa fragilidade. E para 
ser claro nessa lavagem quis fazê-la em 
Seu Filho que lavou, beijou, curou…amou 
com rosto e mãos humanas!  

Pedro também aprendeu o que signi-
ficava ser lavado por Jesus! Foi tocado e 
amado…foi limpo! 

Perfumados pela unção que nos faz 
saborear a Páscoa de Cristo! Perfume que 
deixa o ambiente com o desejo da 
realização plena e do culminar pleno da 
Páscoa de Cristo. 

Perfume que irradia a beleza do 
mistério trinitário de Deus. Perfume que 
torna presente o rosto amável de Cristo 
ressuscitado. Perfume que revela a 
presença de quem foi batizado em Cristo. 
Perfume que se revela em obras de 
misericórdia. 

 
 

 

A Bíblia 
O profeta Daniel 

e o advento do 

Apocalíptico 
 

Na Bíblia cristã, o livro de Daniel é o 
último livro dos Profetas maiores. Com 
efeito, é o primeiro apocalipse bíblico no 
sentido completo e forma do termo. 

 
 

 

És insubstituível  (86) 
 

Se tu és um adulto, não ajas por 
instinto como agiste no começo da vida. 
Aprende a expor e não a impor as tuas 
ideias. Treina-te para ser eficiente, lúcido 
e trabalha em equipa. Mas não vivas para 
trabalhar, trabalha para viver. Faz coisas 
não agendadas, que promovam o teu 
prazer de viver e a tua tranquilidade. De 
que adiantas ser o mais rico do cemitério? 
Para ter na sepultura uma lápide com esta 
inscrição: “Aqui jaz o cadáver mais rico 
deste cemitério” (?)  Que adiantas sê-lo? 

Vive a vida feliz, tranquila e com 
alegria. 

 
 

 

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 

até ao Papa Francisco) 
 

“Leão XIII” 

(1878  –  1903) 

 
(...continuação) 

 

Iniciado a 20 de Fevereiro de 1878, o 
papado de Leão XIII traduziu-se numa 
aproximação da Igreja às realidades que o 
mundo moderno desenhava desde a 
Revolução Industrial e de todos os 
avanços científicos e tecnológicos. 

No plano internacional, este Papa 
apaziguou as relações com os Estados, 
graças à assinatura de concordatas. 

O pontificado de Leão XIII ficou ainda 
marcado pelo seu esforço de renovar 
cultural e espiritualmente a Igreja, através 
do ensino em escolas públicas e privadas. 

Em 1883, incumbiu o cardeal 
Hergenröther de dirigir os Arquivos 
Secretos do Vaticano, permitindo que 
fossem consultados por qualquer pessoa 
que desejasse instruir-se. Fomentou o 
estudo da astronomia e das ciências 
naturais do Vaticano. 

Instituiu novas hierarquias eclesiás-
ticas e novas dioceses em África. A Igreja 
no Japão e nos Estados Unidos foram 
também alvo de reformas pelo Papa. Já 
no fim do seu pontificado, adoptou 
posições mais rígidas como novas normas 
para a censura e um novo Index. 

 
 

 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo  (...continuação) 
 

Continua esta caracterização, pondo 
em relevo a sua atitude perante as 
contrariedades, humilhações, vexames, 
que suportou no seu apostolado 
multiforme e esforço de animação de 
outras pessoas e obras. 

“D. Sílvia nunca viveu para si mesma. 
Apesar disso, sofreu vexames de ditos e 
censuras de muitos que lhe  deviam 
favores e foi submetida, por permissão 
divina, a provas e humilhações duríssimas 
e inesperadas. Mas elas em nada a 
fizeram esmorecer no zelo que a  
devorava, nem na caridade generosíssima 
e pronta com que pagava aos ingratos e 
injustos as afrontas que deles recebia. 
Neste ponto era sempre heróica. O que 
ela orava e clamava e fazia para que as 
pessoas e obras e organizações fossem 
umas para as outras, uma só alma, um só 
coração! 

Por isso, a todos ajudou e ao serviço 
de todos se punha, sempre que os 
dirigentes ou as autoridades, quer 
religiosas, quer civis, a ela recorriam nas 
situações difíceis. D. Sílvia era um 
espírito, não era uma obra. Era o «fogo» 
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que Jesus veio trazer à terra para abrazar 
todas as almas. Daí o ser incompreen-
dida, por vezes. E, afinal, o que no seu 
temperamento parecia desordenado e 
incapacitado para levar avante com 
perfeição uma obra, era precisamente o 
que convinha aos desígnios da Provi-
dência. As maravilhas da misericórdia 
divina que não seguem as regras da 
prudência humana. Houve quem 
chamasse a esta apóstola das obras de 
Deus «criada de todo o serviço» de N. 
Senhor. Tal e qual, foi exactamente isso. 

 
 

Sabias que... 
 

Porquê 40 dias? 
 

A Quaresma recorda os quarenta 
anos que o povo de Israel viveu no 
deserto. Depois de deixar a escravidão, 
teve de preparar-se para ser um povo livre 
com leis justas e solidárias. É um tempo 
de preparação. 

O número 40 é simbólico. Vem dos 
quatro pontos cardiais. É o número das 
realidades terrenas. Aplicado ao tempo, 
significa dias ou anos para rever os 
comportamentos diários, as relações 
pessoais e sociais, a justiça... Ordenar o 
nosso mundo à luz da Palavra de Deus. 

 
  

 

Viver como Jesus 
 

A «Quarta-feira de Cinzas» inicía a 
Quaresma. Recorda um antigo ritual 
penitencial que consistia em despojar-se 
de toda a ostentação e colocar cinza na 
cabeça. A «cinza» não deve converter-se 
num sinal mágico, senão numa forma de 

actuar segundo o estilo de vida proposto 
por Jesus. 

O Evangelho de hoje está construído 
sobre as três grandes obras que devia 
praticar o crente judeu: esmola, jejum e 
oração. Jesus critica a forma vazia de 
cumprir com estes preceitos e propõe uma  
vivência autêntica. 

– Como conseguir que a nossa 
esmola seja solidariedade para com 
todos, acolhimento e ajuda desinteressa-
da e não somente dar do que nos sobra? 

– Como conseguir uma oração que 
nos ajude a sentir-nos em sintonia com 
Deus? 

– Como jejuar para que as nossas 
privações não sejam o cumprimento de 
uma norma, mas prática de uma 
austeridade voluntária fraterna? 

 
 

 

O r a ç ã o 
 

Senhor, sei que o jejum que Tu 
queres, é que eu não exclua ninguém; 

Que acabe com todas as opressões; 
Que partilhe o meu pão com o 

faminto; 
Que acolhe a quem vive na solidão; 
Que proporcione roupa ao que está 

despido e que não me desinteresse dos 
meus semelhantes; 

Sei, Senhor, que então brilhará a tua 
luz como o amanhecer e sanarão as 
feridas do meu egoísmo. 

E sei, Senhor, que me dizes: «Estou 
contigo!». 

 
 

 

«No tempo favorável, Eu te ouvi; no dia da 
salvação, vim em teu auxílio». Este é o tempo 
favorável, este é o dia da salvação. 

                                                         (2 Cor 6, 2) 

Papa Francisco 
(Civilização) 

 
É possível construír uma nova civiliza- 

ção centrada no amor e na vida. 
 

(Dissertação de Encerramento  
do Sr. Arcebispo no congresso 
sobre Veritatis Splendor. 25/09/2004) 
 

 

 

 

H u m o r 
 

Conversa entre amigos: 
– É injusto! 
– O quê? 
– Se há o «Dia da Mulher», o «Dia da 

Mãe», o «Dia do Pai», porque é que ainda 
não instituiram o «Dia do Político»?! 

– Qual seria a dificuldade?! Que dizes 
ao dia 1 de Abril...  

 
 

 

A Fechar 
 
Qualquer um pode tomar o leme,  

quando o mar está calmo. 

(Públio Siro) 

 
 

Visita-nos: 
www.paroquiascesf.com 

 
 

Que o Tempo da Quaresma (tempo de sacrifício, de 
esforço) te conduza e te faça alcançar 

o  Tempo Pascal (tempo de felicidade eterna no céu) 
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Escala  da  Semana   

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável  Graça Coelho  

A definir 

 

 

 

Sem Escala 

elaborada. 

 

(Figueiró) 

 

Avisos  

C I N Z A S 

 

NÃO  HÁ  MISSA  VESPERTINA 

- - - - - - -  

Admonição   

no dia da 

 

1.ª Leitura José Maria Matos Helena Moreira 

2.ª Leitura Filipa Moreira  

celebração 

Manuel Pereira 

Oraç.  Fiéis José Meireles Conceição Andrade 

Ação Graças   

(Eiríz) 

 

Suplente Graça Coelho  

 

http://www.paroquiascesf.com/

