
1ª LEITURA (Sir 27, 5-8 (gr. 4-7)  

Quando agitamos o crivo, só ficam impurezas: assim os 

defeitos do homem aparecem nas suas palavras. O forno 

prova os vasos do oleiro, e o homem é posto à prova pelos 

seus pensamentos. O fruto da árvore manifesta a qualidade 

do campo: assim as palavras do homem revelam os seus 

sentimentos. Não elogies ninguém antes de ele falar, 

porque é assim que se experimentam os homens.  
 

SALMO RESPONSORIAL  

É bom louvar o Senhor.  
 

2ª LEITURA  (1 Cor 15, 54-5)  
Irmãos: Quando este nosso corpo corruptível se tornar 

incorruptível e este nosso corpo mortal se tornar imortal, 

então se realizará a palavra da Escritura: «A morte foi 

absorvida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó 

morte, onde está o teu aguilhão?». O aguilhão da morte é o 

pecado, e a força do pecado é a Lei. Mas dêmos graças a Deus, 

que nos dá a vitória por Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, 

caríssimos irmãos, permanecei firmes e inabaláveis, cada vez 

mais diligentes na obra do Senhor, sabendo que o vosso esforço 

não é inútil no Senhor.  
 

EVANGELHO (Lc 6, 39-45) 

Naquele tempo, disse 
Jesus aos discípulos a 
seguinte parábola: 
«Poderá um cego guiar 
outro cego? Não cairão os 
dois nalguma cova? O 
discípulo não é superior 
ao mestre, mas todo o 
discípulo perfeito deverá 
ser como o seu mestre. 
Porque vês o argueiro 
que o teu irmão tem na 
vista e não reparas na 
trave que está na tua? Como podes dizer a teu irmão: ‘Irmão, 
deixa-me tirar o argueiro que tens na vista’, se tu não vês a trave 
que está na tua? Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista e 
então verás bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão. Não 
há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom 
fruto. Cada árvore conhece-se pelo seu fruto: não se colhem 
figos dos espinheiros, nem se apanham uvas das sarças. O 
homem bom, do bom tesouro 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». 
 

MEDITAÇÃO  
 

«O homem bom, do bom tesouro 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 que é que a Bíblia chama coração, donde o homem pode tirar o 
bem ou  o  mal?  Hoje  gostaria  de  falar  desta  zona  íntima  onde  o  
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mesmos. “Queridos irmãos e irmãs, a ‘quaresma’ do Filho de Deus 
consistiu em entrar no deserto da criação para fazê-la voltar a ser 
aquele jardim da comunhão com Deus. Que a nossa Quaresma seja 
percorrer o mesmo caminho, para levar a esperança de Cristo 
também à criação. Não deixemos que passe em vão este tempo 
favorável!”, é o apelo final do Papa.  
 

Unidade pastoral S. José, S. João Baptista 
 

QUARESMA : Inicia com a quarta-feira de cinzas. Haverá missa com a 
imposição das cinzas na missa das 08h30 e 19h00 em SJosé e às 21h00 
em SJBaptista. No próximo Domingo, na missa das 11h00 de ambas as 
paróquias, haverá imposição das cinzas para as crianças que não 
puderam estar presentes na quarta-feira. 
  

CONFERÊNCIAS QUARESMAIS: Iniciam a 14 de março com o 
tema “Acolher na Comunidade Cristã” proferido pelo Pe Gonçalo Amaro 
da diocese do Porto. Lembramos que irão decorrer no auditório do 
Colégio de S. Teotónio, às 21h00.  
  

RETIRO DE QUARESMA: Lembramos as datas do retiro proposto pela 
diocese para a quaresma, de 15 a 17 de março, na Casa de Retiros de 
Penacova. As inscrições, no valor de 65€ em regime de pensão 
completa continuam abertas até 13 de março: ligue para 966913363  
   
  

PEREGRINAÇÃO A LURDES: irá decorrer de 25 a 29 de abril e ainda há 
perto de 15 lugares vagos. Mais informações numa das 
secretarias. Visita a Burgos, Loyola, e depois de vinda de Lurdes, 
passagem por Madrid e visita a Ávila. O mais importante, porém, é a 
experiência espiritual naquele lugar de luxuriante beleza onde Nossa 
Senhora se revelou a Bernardette Soubirous  e continua hoje a fazer 
milagres.  O pároco acompanhará a peregrinação. 

 

PARÓQUIA DE S. JOSÉ  
 

HOJE DIA DA GENEROSIDADE  
 

REUNIÃO CONSELHO PASTORAL: Na próxima quinta-feira, dia 7, às 

21h15.  
 

VIA SACRA : Na próxima sexta-feira, animada pelos professores das 

Salas de Estudo. Dia 19 de abril haverá a Via Sacra da cidade do 

Seminário até à Sé Nova.  
 

CAPELA DA ADORAÇÃO: Na sua agonia no Getsémani, Jesus, enquanto 

suava sangue,  rezava dizendo « Pai, se é possível, afasta de mim este 

cálice, contudo faça-se a tua vontade». E num momento tão solene os 

discípulos dormiam:  Jesus perguntou-lhes: « não conseguis vigiar comigo 

uma hora? Hoje Ele pergunta-nos o mesmo. Tanta gente que se 

comprometeu a dar uma hora por semana para estar com Ele mas depois 

vai desistindo pondo em risco aquilo que é uma enorme riqueza na 

paróquia. « Não conseguis vigiar comigo uma hora?»  Não perdes o 

tempo, tu que o gastas para estar em  nome de todos, fazendo 

companhia ao Senhor.  Deus é mais generoso do que Tu e dar-te-á cem 

por um, a ti, que lhe deste o teu coração adorador. Pense e invista o seu 

tempo. 
 

LEGIÃO DE MARIA: Retiro Quaresmal, dia 9 de Março na Casa da 

Sagrada Família, com início às 9:30h. Contacto: 936364167   

 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 
 

REUNIÃO DE TODOS OS GRUPOS DA PARÓQUIA: Na próxima quarta-

feira, a seguir à celebração de imposição das cinzas, convidamos todos 

os grupos para uma oração e partilha comuns, à semelhança do que foi 

feito no ano passado. Será também a oportunidade de debatermos os 

trâmites das visita pastoral do nosso bispo, de 28 a 31 de março.  
 

ORAÇÃO DE MISERICÓRDIA : Quinta-feira, dia 7, pelas 21h30.  
 

ALMOÇO GOEZ: Daqui a 15 dias, 17 de março, um Domingo, a seguir à 

missa. Desta vez os sabores e as cores serão indianos, de Goa: Galinha de 

Caril Picante com alternativas para quem não gostar deste tipo de comida 

(as crianças, por exemplo). As inscrições continuam abertas nas 

secretarias de ambas as paróquias e online pelo preço de 10€ / pessoa.  



Mestre interior a conduzir-nos e a falar-nos. A Eucaristia enche 
constantemente de luz o nosso coração e irradia para todo o nosso 
ser. Mas o que comunga precisa de purificar constantemente o seu 
coração pela confissão e pelo perdão para oferecer a Deus uma 
digna morada.  
 O homem bom, do bom tesouro 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».  
 
 

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO  
PARA ESTA QUARESMA DE 2019  

 

Converter-nos para 
fazer da criação  

um jardim,  
não um deserto  

  

A criação clama pela 
conversão dos filhos 
de Deus, escreve o 
Papa Francisco na sua 
mensagem para esta 
Quaresma.  
O tema da criação inspirou a mensagem do Papa Francisco, “A 
criação encontra-se em expectativa ansiosa, aguardando a 
revelação dos filhos de Deus”, (Romanos 8,19). O Pontífice 
ofereceu algumas propostas de reflexão para acompanharem o 
caminho de conversão nesta Quaresma.  
A redenção da criação  
O Pontífice destaca que a criação se beneficia da redenção do 
homem quando este vive como filho de Deus, isto é, como pessoa 
redimida. Neste mundo, porém, adverte Francisco, “a harmonia 
gerada pela redenção continua ainda – e sempre estará – 
ameaçada pela força negativa do pecado e da morte”.  
A força destruidora do pecado  
Quando não vivemos como filhos de Deus, muitas vezes adotamos 
comportamentos destruidores do próximo, das outras criaturas, 
mas também de nós mesmos. Isso leva a um estilo de vida que 
viola os limites que a nossa condição humana e a natureza nos 
pedem para respeitar, seguindo desejos incontrolados. “Se não 
estivermos voltados continuamente para a Páscoa, para o 
horizonte da Ressurreição, é claro que acaba por se impor a lógica 
do tudo e imediatamente, do possuir cada vez mais.” A aparição do 
mal no meio dos homens interrompeu a comunhão com Deus, com 
os outros e com a criação, a ponto de o jardim se transformar num 
deserto. Trata-se daquele pecado que leva o homem a considerar-
se como deus da criação, explica o Papa, a sentir-se o seu senhor 
absoluto. Quando se abandona a lei de Deus, a lei do amor, acaba 
por se afirmar a lei do mais forte sobre o mais fraco.  
“O pecado, manifestando-se como avidez, ambição desmedida de 
bem-estar, desinteresse pelo bem dos outros – leva à exploração da 
criação (pessoas e meio ambiente), movidos por aquela ganância 
insaciável que considera todo o desejo um direito e que, mais cedo 
ou mais tarde, acabará por destruir inclusive quem está dominado 
por ela.”  
A força sanadora do arrependimento e do perdão  
Por isso, a criação tem impelente necessidade que se revelem os 
filhos de Deus. E o caminho rumo à Páscoa chama-nos 
precisamente a restaurar a nossa fisionomia e o nosso coração de 
cristãos, através do arrependimento, a conversão e o perdão, para 
podermos viver toda a riqueza da graça do mistério pascal.  
A Quaresma chama os cristãos a encarnarem, de forma mais 
intensa e concreta, o mistério pascal na sua vida pessoal, familiar e 
social, particularmente através do jejum, da oração e da 
doação. Jejuar, isto é, aprender a modificar a nossa atitude para 
com os outros e as criaturas: passar da tentação de «devorar» tudo 
para satisfazer a nossa voracidade, à capacidade de sofrer por 
amor, que pode preencher o vazio do nosso coração. Orar, para 
saber renunciar à idolatria e à autossuficiência do nosso eu, e nos 
declararmos necessitados do Senhor e da sua misericórdia. Dar 
esmola, para sair da insensatez de viver e acumular tudo para nós  

 
 

  
homem se encontra com Deus e  traz em si a imagem e semelhança 
divina. São quatro dimensões constitutivas do ser humano, embora 
só uma delas seja palpável pelo bisturi dos médicos. A primeira delas 
é a física, biológica, material: 
a do corpo (soma.) É a mais 
fácil de identificar, é palpável 
visível, sensível. Sentimos frio, 
calor, prazer, sofrimento, 
fome, sede etc. A segunda 
mais interior, é feita de 
sentimentos, emoções, 
afetos: sentimos medo, 
cólera, ódio, amor, paixão. É a 
dimensão psíquica. (psychè). 
Percebemo-la bem em nós e 
sentimo-la mas não a vemos 
da mesma forma que vemos as coisas materiais como o corpo. A 
terceira, é a nossa dimensão mental ou racional, (nous). Com ela 
estruturamos o pensamento, associamos as coisas e  simbolizamos a 
realidade. Isto permite-nos pensar de forma crítica e livre ainda que 
dentro de certos limites, pois também temos condicionalismos. 
Finalmente, chegamos à quarta dimensão, a mais profunda em nós e 
que dá à pessoa humana a sua mais alta dignidade.   É a dimensão 
do espírito (pneuma). A Bíblia chama a esta dimensão, “coração” e, 
na tradição da Igreja, chamamos-lhe : alma ou espírito. É a dimensão 
espiritual exclusiva do ser humano. No domingo passado dizia que 
nós, feitos à imagem do Pai celeste, trazemos connosco este 
património Seu que partilhou connosco. Temos algo do Pai celeste, 
isto é, espiritual, quase divino. Ele soprou o seu sopro vital sobre nós 
e comunicou-nos o seu ser divino, o seu espírito. Daí a nossa 
grandeza, dentro dos limites da nossa condição terrena. Por isso o 
salmista exclama: «Quem é o homem, Senhor, para que dele 
cuideis? Fizeste dele quase um ser divino, de honra e glória o 
coroastes. (salmo 8). Porque é que só o ser humano é religioso 
desde o início e, embora tateando, sempre procurou deuses ou 
Deus? Porque nos interrogamos tanto sobre o sentido da vida e da 
existência? Porque temos sentido ético? Porque somos seres 
sempre insatisfeitos e sentimos que nos falta sempre algo mais? É 
porque temos em nós a marca de Deus, o selo divino. Não somos só 
pó da terra. Aspiramos ao absoluto, aspiramos por Deus como uma 
saudade que trazemos em nós.  É no nosso coração, nesta dimensão 
capaz de Deus, que se situa o nosso Eu profundo, aquilo que me 
constitui de original e único. É aqui que se inscreve a minha 
liberdade e a minha capacidade de decisão, de escolher o bem 
mesmo quando o meu corpo e os meus sentimentos me pedem 
outra coisa. Posso decidir ao contrário dos meus impulsos quando 
eles não me conduzem para aquilo que eu sei ser o bem, porque 
tenho uma consciência moral, um centro de liberdade e vontade 
que pode comandar todas as potências do meu ser. O pensamento 
de Jesus no evangelho de hoje é claro: O homem verdadeiro 
constrói-se a partir do coração, deste seu centro interior. É aqui, no 
coração, que se joga o melhor e o pior de nós mesmos. Ou deixamos 
que Deus habite este nosso centro interior com a Sua luz ou 
fechamo-nos a Ele e então essa zona íntima passa a ser habitada 
pelas trevas e pelo vazio e só pode produzir o mal. Quando Jesus 
disse a Zaqueu: «Zaqueu hoje preciso de ficar em tua casa.» Zaqueu 
recebeu-O cheio de alegria e logo se viu o resultado. Toda a vida de 
Zaqueu mudou porque a sua casa interior foi iluminada. Jesus diz no 
Apocalipse: «Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir 
a porta eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo» Quando este 
centro interior da nossa vida é habitado por Ele, todo o nosso ser; 
corpo, psíquico e mente, entram em harmonia e nós sentimo-nos 
unificados, íntegros, inteiros. Quando esta zona íntima não tem a luz 
da presença de Deus, tornamo-nos seres espartilhados, divididos, 
desintegrados e o fruto que produzimos é mau, pois vem da carne e 
não do espírito.A palavra de Jesus tem hoje mais atualidade que 
nunca pois vivemos numa sociedade programada a partir de fora e 
onde os indivíduos são vítimas de modas e padrões obrigatórios. É 
preciso «interiorizar a vida» para nos tornarmos mais humanos. Por 
isso precisamos do silêncio e da oração. Precisamos de ouvir o nosso  


