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ANO C  
QUARESMA

SEGUNDO DOMINGO

Génesis 15, 5-12.17-18
Salmo 26 (27)

Filipenses 3, 17 – 4, 1
Lucas 9, 28b-36

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Treinar 
a gratidão, 

todos os dias

Deus revela-se e convida a participar 
da sua vida. Revelou-se a Abraão, 
nosso pai na fé; e «estabeleceu com 
Abraão uma aliança». Deus dá-se a 
quem o procura, oferece proteção, 
esperança, luz, salvação. «Confia 
no Senhor, sê forte. Tem coragem e 
confia no Senhor». Com esta atitude, 
podemos dizer que a fé no Deus 
de Jesus Cristo abre as portas da 
felicidade celeste: «transformará o 
nosso corpo miserável, para o tornar 
semelhante ao seu corpo glorioso». 
Não foi essa a experiência vivida por 
Pedro, Tiago e João, na montanha da 
Transfiguração? Sim, com temor e 
alegria, «viram a glória de Jesus». Essa 
é a experiência a que todos somos 
chamados: recebemos o convite do 
Senhor para viver cada momento na 
sua presença de luz e de amor.

A gratidão é o primeiro passo da 
oração do exame. Escreve Santo 
Inácio: «dar graças a Deus nosso 
Senhor pelos benefícios recebidos». 
Tudo começa em Deus e a partir de 
Deus. De nós, surge o reconhecimento 
da ação divina. Precede-nos o dom. 
Como é bom ver a ‘glória’ de Deus, nos 
diversos encontros, no decurso das 
horas quotidianas. Louvar e agradecer 
é o melhor modo de reconhecer a 
precedência do dom. Trata-se de, 
sem pressa, acolher o dom e sentir-se 
agradecido. Olho em concreto para 
cada um dos encontros da jornada, e 
pratico a gratidão. Para Santo Inácio, 
o reconhecimento da presença e dos 
dons afetuosos de Deus é o centro de 
qualquer exercício espiritual, também 
deste tempo da Quaresma.

“Viram a glória “Viram a glória 
de Jesus”de Jesus”

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

Gratidão
Olha para as últimas vinte e quatro 
horas. A relação com Deus e com 
o seu amor não acontece por via 
intelectual, como uma definição 
de conceitos, acontece por via 
experiencial, como uma vivência 
reconhecida no concreto da vida. 
O primeiro passo é a gratidão. Este 
exercício, primeiro passo da oração 
do exame, costuma ser feito antes de 
deitar. Pode acontecer em qualquer 
outro momento mais oportuno, 
conforme o ritmo de cada pessoa. 
O importante é fazê-lo sempre na 
mesma ocasião do dia, todos os dias.
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Terça, 15 / Março >  19h / MosTeiro 
Quarta, 16 / Março > 19h / P. da Graça
Manuel Rocha Rodrigues m.c. família; 

António da Silva Faria m.c. esposa e 
filhos; Joaquina Ferreira Mota e marido 
m.c. família; Marcelino Dias Coelho e 
filha Teresa da Graça m.c. família; José 
Moreira Gonçalves m.c. esposa; Do-
mingos Rodrigues Ribeiro m.c. família; 
Manuel Gomes e esposa m.c. filhos

QuinTa, 17 / Março >  19h / Cap.sra do Ó
Sexta, 18 / Março > 19h / P. da Graça
António Esteves m.c. esposa e filhos; 

António da Silva Faria m.c. filho 
Manuel; Palmira Nogueira e marido 
m.c. filhos; Manuel Joaquim da Silva 
Gomes e esposa m.c. filhos; António 
Soares Araújo m.c. esposa

SÃO JOSÉ - DIA DO PAI
SÁBado, 19 / Março > 18h / CaP. Sra da Graça
Em Ação de Graças a São José m.c. 

Felicidade; José Joaquim Fernandes 
da Mota m.c. filhos; Domingos José 
Santos Alves e família m.c. esposa; 
Narciso Gonçalves Coelho e genro 
m.c. esposa e filhos; Aurélio Correia 
Ferreira m.c. família; Maria Ferreira, 
pais e irmãos m.c. família; João Vieira 
da Costa e esposa m.c. filha; José dos 
Reis Duarte m.c. filha Rosa; Domingos 
Alves Dias m.c. filho Francisco; Maria 
do Céu Rocha Ferreira e filho Luís m.c. 
família; Arlindo Dias Correia m.c. filho

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

III DOMINGO DA QUARESMA
doMINGo, 20 / Março > 9h / P. da Graça
Irmãos vivos e falecidos da Associação de 

Nossa Srª da Cabeça; Carlos Alberto 
Calheiros Pereira Oliveira m.c. esposa; 
António Soares da Silva e esposa m.c. 
filhos; Maria da Conceição Abreu Pei-
xoto m.c. filho Abílio; Anacleto Lopes 
Surrador m.c. família; Domingos José 
Santos Alves e família m.c. filhas; 
Armindo da Silva Correia m.c. irmã; 
Olívia Gomes, marido e genro m.c. 
filha Rosa; Armindo da Silva Correia 
m.c. esposa e filho; Laurinda da Silva 
m.c. família; Glória Coelho Correia e 
marido m.c. filhos; António Valente 
Peixoto m.c. filha Felicidade; Manuel 

“A escuta assídua da Palavra de Deus 
faz maturar uma pronta docilidade à 
sua ação (cf. Tg 1, 19.21), que torna 
fecunda a nossa vida. E se isto já é 
motivo para nos alegrarmos, maior 
motivo ainda nos vem da chamada 
para sermos «cooperadores de Deus» 
(1 Cor 3, 9), aproveitando o tempo 
presente (cf. Ef 5, 16) para semearmos, 
também nós, praticando o bem. Esta 
chamada para semear o bem deve ser 
vista, não como um peso, mas como 
uma graça pela qual o Criador nos 
quer ativamente unidos à sua fecunda 
magnanimidade”, afirma.  (...)

“Semear o bem para os outros liberta-nos 
das lógicas mesquinhas do lucro pessoal 
e confere à nossa atividade a respiração 
ampla da gratuidade, inserindo-nos no 
horizonte maravilhoso dos desígnios 
benfazejos de Deus”, sublinha.

O Papa Francisco pede que não nos 
cansemos de rezar, de “de extirpar 
o mal da nossa vida”, que “não nos 
cansemos de fazer o bem, através duma 
operosa caridade para com o próximo”.

“A Quaresma é tempo propício para 
procurar, e não evitar, quem passa neces-
sidade; para chamar, e não ignorar, quem 
deseja atenção e uma boa palavra; para 
visitar, e não abandonar, quem sofre a 
solidão. Acolhamos o apelo a praticar o 
bem para com todos, reservando tempo 
para amar os mais pequenos e indefesos, 
os abandonados e desprezados, os dis-
criminados e marginalizados”, conclui. 

CAMINHADA QUARESMA - PÁSCOA .[ponto] Cruz

-2ª seMana da QuaresMa

ponTo de esforço - CuIdar doS eNCoNtroS
Porque nos empenhamos em fazer 

com que todos se encaminhem para 
a Cruz de Jesus, num processo de 
aproximação, vamos cuidar das feridas 
das comunidades cristãs, valorizando 
o encontro. É urgente fazer uma tenda 
na vida de quem anda triste, fazer uma 
tenda junto dos caminhos por onde va-
gueiam os mais pobres e mais frágeis e 
cuidar do coração da humanidade que, 
teimosamente, se afasta da luz de Cris-
to. Vamos! Vamos, por isso, ao encontro 
da Igreja. Vamos cuidar de todos os que 
encontrarmos, como ansiamos que o 
Pai cuide de cada um de nós.

Gonçalves Dias Júnior m.c. filha Con-
ceição; Filipe Ferreira Coelho m.c. filho 
Manuel; Pais, sogros, marido, cunhados 
e padrinhos de Rosa Gomes Oliveira; 
Manuel Ferreira da Silva m.c. esposa e 
filhos; Em honra de Ns Sra da Cabeça, 
Sta Luzia e Sto Amaro m.c. Ana Maria

doMinGo, 20 / Março > 10h30 / MosTeiro

LeItoreS
dIa 19 / Março [Capela]

Leitores - a definir
dIa 20 / Março [iGreja]

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

MATRIMÓNIOS Para o aNo de 2023 - MarCação
No próximo dia 20 de março, às 18h, no 

Mosteiro, haverá um encontro para os 
noivos que pretendem casar no Mosteiro 
de Tibães ou na Igreja de Padim da 
Graça, no próximo ano de 2023. 

CORDÃO HUMANO PELA PAZ 20 DE MARÇO
VAMOS DAr AS MÃOS uNIDOS PELA PAz
Dia 20 de Março, é o equinócio da 

primavera, onde o Sol ilumina de igual 
forma os dois hemisférios da Terra, 
onde o dia e a noite têm a mesma 
duração. Aproveitemos este fenómeno 
e peçamos um Mundo mais justo, 
mais igual para todos os seres vivos.

Às 11h, no Cruzeiro do Mosteiro de 
Tibães, juntos vamos dar as mãos pela 
Paz. Apelamos a que floresça uma me-
lhor Humanidade em cada um de nós, 
em particular em todos aqueles que 
têm o poder de transformar o Mundo 
num verdadeiro Lar. O convite para a 
formação do Cordão Humano, é diri-
gido a todos os que queiram participar 
num apelo à Paz no Mundo a um 
mundo mais justo, mais saudável, mais 
equitativo. Como símbolo associado 
a esta manifestação, propõe-se que as 
pessoas venham vestidas de branco 
(ou com uma t-shirt branca)

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA 
A QUARESMA DE 2022             [continuação] 
Durante a Quaresma somos chamados a 

responder ao dom de Deus, acolhendo 
a sua Palavra “viva e eficaz”, diz o Papa.

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
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