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Ben-Sirá 27, 5-8 (gr. 4-7) 
Salmo 91 (92)

1 Coríntios 15, 54-58
Lucas 6, 39-45

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Preparar e 
celebrar o início 

da Quaresma

A linguagem expressa os nossos 
sentimentos; a maneira como falamos 
revela a ‘qualidade’ do coração. Jesus 
Cristo não tem dúvidas: «O homem 
bom, do bom uso 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 
sábio do Antigo Testamento já tinha 
anunciado relação semelhante, com 
recurso à imagem da árvore: «O fruto 
da árvore manifesta a qualidade do 
campo: assim as palavras do homem 
revelam os seus sentimentos». A partir 
desta perspetiva podemos acolher 
a exortação a permanecermos 
«firmes e inabaláveis, cada vez 
mais diligentes na obra do Senhor». 
Ao proceder deste modo, «o justo 
florescerá como a palmeira, crescerá 
como o cedro do Líbano».

Cuidar o que há de mais valioso: 
é o que Jesus Cristo nos sugere, a 
fim de vivermos cada momento 
como oportunidade para crescer e 
amadurecer. Não só nos mostra o 
princípio essencial: cuidar do caminho 
do coração. Também nos fascina 
com o máximo benefício: dar bons 
frutos! Quem é que não prefere a 
fertilidade à esterilidade? Aí vem 
a Quaresma! Nova oportunidade 
para cuidar do crescimento e 
amadurecimento pessoal, de modo 
a produzir abundantes e saborosos 
frutos. «A Quaresma não é um tempo 
de mortificações, mas de vivificações» 
(Alberto Maggi). Vamos regenerar a 
nossa vida interior, desde cuidar dos 
desejos até às decisões. Eis o itinerário 
quaresmal: ‘Das cinzas, a vida’!

“Transborda “Transborda 
do coração”do coração”

‘Das cinzas, a vida’, nova ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

Das cinzas, 
a vida
Um coração saudável cultiva-se, por 
exemplo, com a oração, o jejum e a 
esmola. São os três exercícios que 
vão ser relembrados, na (próxima) 
Quarta-feira de Cinzas, primeiro dia 
da Quaresma. Iniciamos «quarenta 
dias de atenção ao divino que não 
só habita em nós e nos habita, mas 
também habita cada homem na 
sua fragilidade.  […] Um caminho em 
direção à nossa própria interioridade, 
para nela descobrirmos a luz que 
nos ilumina» (Paolo Scquizzato).
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Comunidade Paroquial de
Santo Adrião de Padim da Graça

Celebrar Recordar Viver

 A VidA 
d
nA GrAçA

ContaCtos e Informações: 
Padre Francisco Marcelino Monteiro Esteves | 964 434 453 | email: padimdagraca@arquidiocese-braga.pt  

 app: Kyrios ChMS (iPhone e Android) | site: http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquiadepadimdagraca/

Terça, 1 / Março >  19h / MosTeiro 

QUARTA-FEIRA DE CINZAS
Quarta, 2 / Março > 19h / P. da Graça
Maria Augusta Silva Beato m.c. filhos;  

Feliciano da Costa Fernandes e esposa 
m.c. sobrinha; José Joaquim Fernandes 
Mota m.c. esposa

QuarTa, 2 / Março > 20h30 / MosTeiro

QuinTa, 3 / Março >  19h / Cap.sra do Ó

Sexta, 4 / Março > 19h / P. da Graça
José Moreira Gonçalves m.c. Manuel; 

Tios de Maria Helena Esteves

SÁBado, 5/Março > 16h30 / IG. P. da Graça
Celebração da Festa da Palavra (4º e 

5º ano de catequese) - crianças e pais

SÁBado, 5/Março > 18h/CaP.Sra da Graça
José Gomes do Monte (30º dia) m.c. 

Confraria de Ns Sra da Graça; Às 
Almas do Purgatório das esmolas do 
Senhor da Pedra

sÁBado, 5 / Março > 19h / Cap.sra do Ó

I DOMINGO DA QUARESMA
doMINGo, 6/Março > 9h /P. da Graça
Feliciano da Costa Fernandes e esposa 

m.c. netos Tiago e Gonçalo; Irmãos 
vivos e falecidos da Associação de 
Nossa Srª da Cabeça; Teresa da Silva 
Correia m.c. família; Custódia Alves 
Dias m.c. família; António Valente 
Peixoto m.c. esposa; Luísa Dias Correia 
e irmãos m.c. irmão Tiago; Arlindo 
Dias Correia e esposa m.c. filha Maria 
Goretti; Irineu Gomes da Silva e 
Albertina Gomes da Silva m.c. filhos

doMinGo, 6 / Março > 10h30 / MosTeiro

LeItoreS
dIa 5 / Março [Capela]

Leitores - a definir
dIa 6 / Março [iGreja]

Introdução -  Eduarda
1ª Leitura - Glorinha
2ª Leitura - Constantino
Or. Universal - Sameiro Coelho

apoio demonstrado nas redes sociais 
nestes tempos difíceis. Contactos: Félix 
(961755668); Eduardo (919806314); 
Tiago (963168633); Hélder (912939466)

“. [ponTo] CRUZ” é o teMa da CaMINhada de  
  BraGa Para QuareSMa e PÁSCoa
Ao movermo-nos pelo ambiente digital, 

apercebemo-nos da existência de di-
versas extensões dos domínios (.com, 
.pt, .gov, .edu, .org, e tantos outros…) 
que identificam a sua especificidade.

Ao incarnarmos na nossa realidade 
eclesial, também descobrimos uma 
extensão do nosso domínio de sermos 
cristãos que é uma marca identificativa: 
a Cruz. Deste enquadramento, brota 
a temática da caminhada que o 
Departamento para a Liturgia da 
Arquidiocese de Braga propõe para o 
tempo de Quaresma e Páscoa: .Cruz

Efetivamente, a Cruz é o ponto central 
da manifestação de Jesus Cristo ao 
mundo, a forma como Ele se revela 
a cada pessoa; é o núcleo central 
do mistério pascal de Cristo, onde 
se revela totalmente a verdade do 
Crucificado e do Ressuscitado; é a 
Cruz que nos identifica como cristãos, 
é a nossa marca identificativa; é o 
rumo do percurso da nossa vida cristã: 
“se alguém quiser seguir-me tome a 
sua cruz e siga-Me” (Lc 9, 23). 

.Cruz é, portanto, o ponto central e 
nuclear do caminho quaresmal e pascal. 
Por um lado, é para a Cruz que nos 
voltamos neste itinerário quaresmal, 
num caminho de conversão, assumindo 
Pontos de Esforço, como etapas da 
nossa configuração progressiva com a 
Cruz. Mas também é a Cruz que nos 
configura com Cristo Ressuscitado e, 
por isso, tomamos o caminho pascal, 
ao jeito dos discípulos de Emaús, 
passando da dimensão pessoal para a 
lógica comunitária. Configurados com 
Cristo Ressuscitado, acompanhados 
pelo Seu Espírito, somos enviados, 
tornamo-nos discípulos missionários, 
partilhando com toda a comunidade 
a alegria da fé, a força da esperança e 
a caridade como modo de agir. 

Na caminhada pascal, participamos da 
missão do Ressuscitado, damos conti-
nuidade aos seus gestos, tomamos parte 
da vida da Igreja, estamos em ponto de 
Missão. Vivemos a Missão em Ponto.

CALENDÁRIO LITÚRGICO
2 | Quarta-feira de Cinzas
6 | I Domingo da Quaresma

QUARTA-FEIRA DE CINZAS 
Dia 2 de março, 4ª feira, iniciamos o 

tempo da Quaresma, assinalado com 
oração, jejum e abstinência. O ritual 
da imposição das cinzas será realiza-
do nas eucaristias das 19h, em Padim 
da Graça e das 20h30, em Mire de 
Tibães. Para ajudar a melhor viver a 
Quaresma disponibilizaremos o livro 
“Rezar na Quaresma”.

A Conferência Episcopal Portugue-
sa (CEP) condenou esta quinta-feira 
“veementemente” a guerra na Ucrânia 
e propôs a todos a oração pela paz na 
região, colocando-se em “sintonia com 
o Santo Padre” para um Dia de Jejum 
e Oração pela Paz na Ucrânia a 2 de 
Março, Quarta-feira de Cinzas.

PELA PAZ NA UCRÂNIA 
MensaGeM do arCeBispo de BraGa d. josé Cordeiro 
A Europa amanheceu em guerra.
As imagens e os sons de ataques da 

Rússia por toda a Ucrânia quebraram 
o silêncio da noite e colocam-nos em 
dúvida perante um futuro incerto.

As nossas orações estão com o povo 
da Ucrânia e com todos aqueles que 
possam vir a ser afetados por esta 
guerra. Rezem, rezem muito, peço-vos.

Pedimos a intercessão de Deus, nosso 
Pai Todo-Poderoso, para acabar com 
esta situação, que já tantas perdas 
de vidas inocentes causou. Como o 
Santo Padre ainda há pouco afirmou, 
o nosso Deus é “o Deus da paz e não 
da guerra, o Pai de todos, não somente 
de alguém, que nos quer irmãos e não 
inimigos”. Rezemos juntos, irmãos.

† José Cordeiro, Arcebispo Primaz

AVISO
A Comissão de Festas em Honra de 

Santo Adrião e de Nossa Senhora 
da Cabeça gostaria de informar a 
comunidade feminina que, no próximo 
dia 12 de março (sábado) irá realizar 
um jantar alusivo ao Dia da Mulher. 

Nesse sentido, quem estiver interessada, 
poderá reservar o seu lugar através dos 
contactos abaixo ou dirigindo-se à junta 
de freguesia. Deste modo, apelamos 
à adesão de todos e agradecemos o 

A viagem da fé só encontra ímpeto e cumprimento na 
presença de Deus.

Só se recuperarmos o gosto da adoração é que se renova 
o desejo.

O desejo leva-te à adoração e a adoração renova em ti o 
desejo.

http://www.arquidiocese-braga.pt/noticia/1/25454
mailto:padimdagraca%40arquidiocese-braga.pt?subject=
http://www.arquidiocese-braga.pt/paroquiadepadimdagraca/

