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ANO C  
QUARESMA

QUARTO DOMINGO

Josué 5, 9a.10-12
Salmo 33 (34)

2Coríntios 5, 17-21
Lucas 15, 1-3.11-32

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Analisar a forma 
como cuido as 

relações

Há parábolas que precisam de mudar 
de nome! É preferível valorizar a 
relação do pai com os filhos. «Ainda 
ele estava longe, quando o pai o viu: 
encheu-se de compaixão e correu a 
lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o 
de beijos». Deus é assim, como já tinha 
registado, noutras ocasiões, a história 
bíblica: «Hoje tirei de vós o opróbrio do 
Egito». Acompanha no caminho para 
a liberdade, como pai misericordioso 
que cuida dos seus filhos e filhas, 
até ao dia em que têm possibilidade 
de viver em segurança. «Enaltecei 
comigo ao Senhor», que, em Jesus 
Cristo, nos reconcilia consigo. Porque 
«se alguém está em Cristo é uma 
nova criatura». A Quaresma é o tempo 
adequado para o regresso à casa do 
pai, a fim de nos deixarmos abraçar 
pela sua misericórdia.

A revisão de cada momento do 
dia, «de hora em hora», constitui 
o terceiro passo da oração do 
exame. Analisamos a forma como 
cuidamos as relações, «os tempos 
que passamos em oração, com a 
família, ou comunidade; os principais 
momentos da nossa atividade 
no dia; da partilha às refeições; e 
os momentos de descontração». 
Queremos fazer o discernimento 
sobre as ‘consolações’ que nos 
foram concedidas por Deus através 
dos acontecimentos e das pessoas. 
Analisamos também alguma 
‘desolação’ que tenha surgido e se 
fomos capazes ou não de lhe reagir 
com firmeza. Sem a culpabilização 
que mata, mas abertos ao amor 
misericordioso que faz ressurgir.

“Cobrindo-o “Cobrindo-o 
de beijos”de beijos”

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

Revisão
Agora, é o momento da revisão. É 
como o acender duma luz no escuro. 
Reconhecemos as nossas virtudes e 
os nossos erros. Apercebemo-nos das 
situações em que permanecemos 
no amor ou dele nos afastamos. 
Não procuramos culpados. Partimos 
sempre da certeza de sermos filhos 
amados, ou se quisermos, pecadores 
amados e acolhidos, abraçados 
e cobertos de beijos. O objetivo é 
recuperar os laços de relação 
que me devolvem a paz: a paz com 
Deus, a paz comigo mesmo, a paz 
com os irmãos.
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Terça, 29 / Março >  19h / MosTeiro 

Quarta, 30 / Março > 19h / P. da Graça
Luís Pereira Beato, esposa, filhos e 

neto m.c. filha Rosa; António Ferrei-
ra, pais e irmão m.c. família; Maria 
Taveiro Ribeiro e marido m.c. Maria 
do Carmo

QuinTa, 31 / Março >  19h / Cap.sra do Ó

Sexta, 1 / abril > 19h / P. da Graça
Sezaltina Quintas de Sousa e filho m.c. 

família; Carlos Alberto Monteiro, m.c. 
irmã Maria de Lurdes

sÁBado, 2 / aBril > 19h / Cap.sra do Ó

SÁbado, 2 / abril > 20h / CaP. Sra da Graça
José Gomes Monte e filha m.c. filha; 

Em honra de Nossa Senhora da 
Graça, mc. devoto

V DOMINGO DA QUARESMA
doMiNGo, 3 / abril > 9h / P. da Graça
Joaquina Cunha Mota Fernandes e 

marido m.c. netos Tiago e Gonçalo; 
Fernando Correia Dias m.c. filho 
Narciso; Irmãos vivos e falecidos da 
Associação de Nossa Srª da Cabeça; 
José Carlos Araújo e esposa m.c. fi-
lhos; Teresa da Silva Correia, marido 
e filhos m.c. família; Custódia Alves 
Dias m.c. família; António Valente 
Peixoto m.c. esposa; Luís Gonçalves 
e irmão Manuel m.c. irmã Ermelinda; 
Maria Madalena da Silva Beato m.c. 
filha Ana Maria; João Fernandes, es-
posa, filha e genros m.c. filho Adolfo; 
Camilo Fernandes Gomes m.c. espo-
sa; Ao Santíssimo Sacramento m.c. 
Conceição Dias; Maria do Sameiro 
Fernandes Gomes m.c. marido e filhos

doMinGo, 3 / aBril > 10h30 / MosTeiro

leitoreS
dia 2 / abril [Capela]

Leitores - a definir
dia 3 / abril [iGreja]

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

-nos: «não temas». Mas não bastam 
as garantias humanas, é necessária a 
presença de Deus, a certeza do perdão 
divino, o único que apaga o mal, desa-
tiva o rancor, restitui a paz ao coração. 
Voltemos a Deus, ao seu perdão. [...]

E hoje também nós, renovados pelo per-
dão de Deus, batemos à porta daquele 
Coração. Em união com os Bispos e 
os fiéis do mundo inteiro, desejo sole-
nemente levar ao Imaculado Coração 
de Maria tudo o que estamos vivendo: 
renovar-Lhe a consagração da Igreja e 
da humanidade inteira e consagrar-Lhe 
de modo particular o povo ucraniano 
e o povo russo, que, com afeto filial, a 
veneram como Mãe. Não se trata duma 
fórmula mágica, mas dum ato espiri-
tual. É o gesto da entrega plena dos 
filhos que, na tribulação desta guerra 
cruel e insensata que ameaça o mundo, 
recorrem à Mãe, lançando no seu Co-
ração medo e sofrimento, entregando-
-se a si mesmos. É colocar naquele 
Coração límpido, incontaminado, onde 
Deus se espelha, os bens preciosos da 
fraternidade e da paz, tudo o temos e 
somos, para que seja Ela – a Mãe que 
o Senhor nos deu – a proteger-nos e 
guardar-nos!”        Papa Francisco 

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
para reZar anTes da reFeiçÃo eM FaMÍlia

 

Deus Pai, rico de misericórdia:
 em cada Domingo celebramos a 

Páscoa semanal, do Teu Filho Jesus, 
que estava morto e voltou à vida, 
participando com alegria na mesa da 
Eucaristia.

Neste dia de festa, reunidos em família, 
comemos os frutos da terra e alegramo-
nos juntos, por cada filho que regressa 
confiante a casa, por cada irmão que 
acolhe o irmão vindo de longe.

Faz da nossa família uma Casa de portas 
abertas, onde ninguém se sinta só, sem 
pão ou sem lugar à mesa. Ámen. 

CAMINHADA QUARESMA - PÁSCOA 
-4ª seMana da QuaresMa

ponTo de esForço - Cuidar daS relaçõeS
Cuidar das relações que, ao longo do 

caminho, tenham ficado mais distantes 
ou desgastadas. (Re)encontrar essas 
pessoas e cuidar pela manutenção 
dessa mesma relação.

Cruz / CoMPaSSo da VISITA PASCAL - CoNvite
Para além dos mordomos que assumem 

duas equipas para a Visita Pascal, é 
necessário constituir uma outra equipa, 
para levar a terceira cruz do Compasso 
Pascal. Neste sentido lançamos o 
convite aos grupos paroquiais a 
assumir a terceira cruz do compasso 
para o dia de Páscoa. Para uma justa 
organização, deverão contactar a partir 
desta 2ª feira, 21 de março, através do 
número: 962 725 683 (Sr. Nogueira). 

A única condição exigida é ter e dar 
testemunho da fé, numa atitude 
de verdade e coerência, pois o que se 
professa com os lábios, guarda-se no 
coração e vive-se no dia-a-dia, com obras 
evangélicas, como bom samaritanos, 
pois... onde há amor nascem gestos!

aPreSeNtação de CoNtaS SRA da CABEÇA 
2020 e 2021

reCeitaS ................................ 1 100,00€
deSPeSaS
 Missas de 7º dia  ..................200,00€
 Missas dos associados ..........290,00€
 Despesas diversas  ..................  6,00€
Total de despesas:  ................ 496,00€
reSuMo aNo
Receita ............................. 1 100,00€
Despesa ................................ 496,00€
 Saldo 2020 e 2021 ................  604,00€
Saldo transitado dos 
    anos anteriores ................5 437,90€   ________
Saldo Final ...................... 6 041,90€
AVISO
A Comissão  de Festas de Ns Sra da Graça 

comunica que estarão, no dia 3 abril (do-
mingo), umas pessoas  no adro da Igreja 
para fazer registo de figurados (anjos) 
para a procissão do domingo da festa.

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO 
“Nestes dias, notícias e imagens de morte 

continuam entrando dentro de nossas 
casas, enquanto as bombas destroem 
as casas de muitos dos nossos irmãos 
e irmãs ucranianos inermes. A guerra 
brutal, que se abateu sobre tantos e que 
a todos faz sofrer, provoca em cada um 
medo e consternação. Notamos dentro 
de nós uma sensação de impotência e 
inadequação. Precisamos ouvir dizer-

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/

