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06 de MARÇO de 2022 Nº 1770Dia 06 DOMINGO I DA QUARESMA - Ano C
Deut 26, 4-10; Sal 90; Rom 10, 8-13; Lc 4, 1-13

«Esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi tentado»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).

Dia 07 SEGUNDA-FEIRA - S. Perpétua e S. Felicidade, mártires,
Lev 19, 1-2. 11-18; Sal 18 B; Mt 25, 31-46

«O que fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos,
a Mim o fizestes»

Dia 08 TERÇA-FEIRA - S. João de Deus, religioso
Is 55, 10-11; Sal 33; Mt 25, 31-40

«Orai assim»
21h30 Catequese Crismal de Adultos, no centro paroquial.

Dia 09 QUARTA-FEIRA - S. Francisca Romana, religiosa
Jonas 3, 1-10; Sal 50; Lc 11, 29-32

«Nenhum sinal será dado a esta geração, senão o sinal de Jonas»
21h00 Assembleia de todos os Irmãos da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos,

no centro paroquial.

Dia 10 QUINTA-FEIRA - Est 4, 17. n. p-r. aa-bb. gg-hh; Sal 137; Mt 7, 7-12
«Quem pede recebe»

Dia 11 SEXTA-FEIRA - Ez 18, 21-28; Sal 129; Mt 5, 20-26
«Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão»

18h30 Via-Sacra, na Sé.

Dia 12 SÁBADO - Deut 26, 16-19; Sal 118; Mt 5, 43-48
«Sede perfeitos, como o vosso Pai celeste é perfeito»

17h30 Exposição do Santíssimo Sacramento, na Igreja.
19h00 Missa vespertina na Sé e em Santiago.

Dia 13 DOMINGO II DA QUARESMA - Ano C
Gen 15, 5-12. 17-18; Sal 26; Filip 3, 17 – 4, 1  ou  Filip 3, 20 – 4, 1; Lc 9, 28b-36

«Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto»
Missas: 8h30, 10h30, 12h, 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* 9º ANIVERSÁRIO DA ELEIÇÃO DO PAPA FRANCISCO (2013)

Para o programa quaresmal
Inaugurada a Quaresma em quarta-feira de cinzas, a Igreja
convida-nos a viver este tempo, inspirados no "retiro" de
quarenta dias, com que Jesus  iniciou a sua vida pública.
Deserto, jejum, oração e tentações... são temas bem
sugestivos para vivermos todo este período quaresmal. Com
efeito, cada vez mais, precisamos de criar ambientes de
silêncio para intensificarmos a oração, de praticar a
austeridade para vivermos o Evangelho e vencermos as
tentações. Sim, porque humanas,  as tentações não foram
apenas de Jesus, são de ontem e de hoje, e a quaresma é o
tempo favorável para aprendermos a lidar com elas.
"Manda a esta pedra que se transforme em pão", sugere o
diabo. Jesus responde que nem de pedras nem só de pão
vive o homem, porque somos feitos para coisas maiores e ai
daqueles que centram preocupações e projectos de vida
em dinheiro e coisas... Mais importante que o pão para a
boca é a Palavra de Deus.
"Eu te darei todo este poder e glória e reinos... se te
prostrares diante de mim", promete o diabo. Não é subtil e
também actual a tentação a que muitos cristãos se submetem
para conquistar o poder ou defender a sua carreira...? E
com que custos e consequências!
Adora-se o diabo sempre que se escolhe o caminho da
mentira, da duplicidade,  do engano, da violência, da
agressividade..., justificando-se os meios em função dos fins.
E a que foi submetido Jesus no pináculo do Templo de
Jerusalém, também não é actual? A tentação de um Deus
milagreiro está sempre à espreita, quando surge uma
doença, acontece um acidente ou uma catástrofe... e
estranhamos que Deus não dê uma mãozinha e intervenha.
Enfim, não faltam motivos para o nosso projecto de vida
nesta Quaresma.

P. Fausto
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I DOMINGO DA QUARESMA – 6 DE MARÇO

COM JESUS ESCOLHO O BEM

Infância: Praticar uma boa ação diária, registá-la e
guardá-la numa «caixinha»

Adolescência: Apesar dos contactos nas redes sociais,
muitas vezes estamos sós. Imagina-te no silêncio do
deserto, pensa como Deus te acompanha e como a sua
presença toca a tua vida. O que sentiste com esta tomada
de consciência?

QUARESMA 2022 - DESAFIOS

A Quaresma, um convite a caminhar e
abrir o coração à mudança

(...)

A palavra de Jesus torna-se para nós
convite. Viver a Quaresma, tempo de
purificação e conversão interior na vida
da Igreja e de todo o cristão, é assumir
a mesma atitude de Jesus e solidarizar-
se com todos os que sofrem, os que
são explorados, os que são excluídos,
os que são privados de amor e
dignidade: a não deixar ninguém para
trás. Sendo tempo propício para a
conversão, apelando ao jejum, ao
despojamento e à partilha fraterna (cf.
Mt 6,1-18), procuremos, nesta
Quaresma, não fazer dos bens materiais
as nossas prioridades de vida e vivê-la
em ambiente familiar e comunitário
com mais intensa oração pessoal e
comunitária, atentos às necessidades
dos que clamam e imploram
misericórdia. O jejum, a oração e a
esmola são os caminhos que ajudam a
viver este tempo favorável para sairmos
transformados.

(...)

da Mensagem para a Quarema

do Sr. Bispo, D. António Moiteiro

Ajudar a Ucrânia

Convite a caminhar e abrir
o coração à mudança

Acontece pela catequese... do 10º ano

Intenção do Papa para o mês de Março

Para que nós, cristãos, diante dos novos desafios
da bioética, promovamos sempre a defesa da vida
com a oração e a ação social.

O grupo do 10º ano da catequese preparou
a Missa do último dia 20 de fevereiro e
deixou este testemunho a partir do
Evangelho desse Domingo.

“Nós, o grupo de catequese do 10º ano, em
caminhada Say Yes, estivemos reunidos em
atividade e decidimos explorar o verdadeiro
significado do perdão. O perdão não é só
uma simples palavra. É um ato que não
envolve apenas esquecer, mas sim não
guardar rancor, deixando o orgulho de lado.
Se perdoamos mas não esquecemos, não
perdoamos verdadeiramente. O perdão
envolve reflexão e a capacidade de amar em plenitude. Nem sempre se consegue
à primeira, mas temos de continuar a tentar… No entanto, o perdão é algo muito
mais complexo e, por isso, convidamos-vos a refletir sobre isto mesmo, sobre a
capacidade de ser misericordioso, de amar o inimigo, de “fazer o bem sem esperar
coisa alguma em troca”.”

Ao longo da próxima semana serão
recolhidos bens para serem enviados
para ajudar os refugiados da Ucrânia.
Esta recolha é feita em colaboração
com a Igreja Ortodoxa Ucraniana de
Aveiro. Poderá entregar os bens no
Centro Paroquial, no horário da
secretaria.

Os bens mais necessários neste
momento são:

• Alimentos enlatados prontos a
consumir;

• Alimentos para bebés e crianças;

• Medicamentos e material de
enfermagem de todo o tipo;

• Artigos de higiéne pessoal.

Pode ajudar também com donativos
para a Cáritas Portuguesa:

IBAN: PT50 0033 0000 01090040150 12

Rede MB: Entidade: 22222; referência:
222 222 222.

Via - Sacra

Todas as sextas-feiras da Quaresma é realizada a Via
Sacra, às 18.30h, na Sé.


