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ANO C  
QUARESMA

PRIMEIRO DOMINGO

Deuteronómio 26, 4-10
Salmo 90 (91)

Romanos 10, 8-13
Lucas 4, 1-13

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Cuidar o desejo 
do coração, com 
a oração, o jejum 

e a partilha

A liberdade da escolha une-se, em 
cada tempo quaresmal, à dinâmica 
da conversão. O Primeiro Domingo 
da Quaresma (Ano C) apresenta as 
decisões necessárias para caminhar 
com Deus; mas também refere a 
fidelidade e a bondade divinas. A 
prova está presente na profissão 
de fé de Moisés diante do povo: «O 
Senhor ouviu a nossa voz». E também 
na confiança: «nenhum mal te 
acontecerá, nem a desgraça se 
aproximará da tua tenda». O fator 
decisivo da fé para a salvação deixa a 
cada pessoa a liberdade da escolha, 
pois «todo aquele que invocar o nome 
do Senhor será salvo». Jesus Cristo, no 
deserto, «cheio do Espírito Santo [...], 
conduzido pelo Espírito» mostra como 
resistir às tentações, e como escolher 
o caminho da vida.

O desejo de comunhão está na 
origem do processo de conversão. 
A partir de Deus, e não de mim! A 
Quaresma não é «uma caminhada de 
perfeccionismo para satisfazer a Deus 
[...]. A Quaresma é uma exposição 
voluntária a Deus». Quero perceber 
de que modo é que, em mim, está 
ativo o amor divino, em que direção 
é que me conduz o Espírito de Deus. E 
assim discernir, quer as resistências 
ou ‘tentações’, quer os impulsos 
ou ‘moções’ do Espírito Santo. Esta 
disponibilidade abre em mim o desejo 
de todos os dias me alimentar da 
palavra de Deus e de lhe corresponder 
com todas as forças. Um coração 
assim vigilante está capacitado para 
reconhecer o modo como Deus dirige, 
dia a dia, as nossas vidas.

“Conduzido “Conduzido 
pelo Espírito”pelo Espírito”

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

O desejo 
do coração
A Quaresma é um tempo propício 
para este treino espiritual, para 
aprendermos a fazer este exercício 
de discernimento pessoal e 
comunitário. Em cada episódio 
dominical recebemos um passo 
para praticarmos ao longo da 
semana. Comecemos por desejar 
viver no amor de Deus, com mais 
determinação e intensidade. 
Cuidemos este desejo no nosso 
coração de nos deixarmos conduzir 
pelo Espírito Santo.
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Terça, 8 / Março >  19h / MosTeiro 
Quarta, 9 / Março > 19h / P. da Graça
Rosalina Rodrigues Ferreira m.c. 

família; Maria de Jesus Gomes Castro 
e marido m.c. família

QuinTa, 10 / Março >  19h / Cap.sra do Ó
Sexta, 11 / Março > 19h / P. da Graça
Adelino Pinto Correia, pais e sogros 

m.c. esposa; Maria Madalena Moreira, 
marido e filhos m.c. afilhada; Manuel 
Joaquim Fernandes Coelho m.c. esposa

SÁBado, 12 / Março > 18h / CaP.Sra da Graça
Irmãos vivos e falecidos da Confraria de 

Ns Senhora da Graça; Em honra do 
Santíssimo Sacramento m.c. Amélia 
Semelhe; Ac. de Graças a Menina Elisa; 
José Joaquim Fernandes da Mota (30º 
dia) m.c. Confraria de Ns Sra da Graça; 
José Gomes Monte e filha m.c. esposa

sÁBado, 12 / Março > 19h / Cap.sra do Ó

II DOMINGO DA QUARESMA
doMINGo, 13 / Março > 9h /P. da Graça
José Joaquim Gomes e esposa m.c. 

filha Maria; Afonso Gonçalves Pinto 
e sogros m.c. Maria Pinto

doMinGo, 13 / Março > 10h30 / MosTeiro

LeItoreS
dIa 12 / Março [Capela]

Leitores - a definir
dIa 13 / Março [iGreja]

Introdução -  Sameiro
1ª Leitura - Cila
2ª Leitura - Manuel
Or. Universal - José Manuel

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
Senhor, nosso Deus:
 Tu espalhas generosamente 
 as sementes de bem na Humanidade.
Nós Te louvamos e bendizemos, 
 ao saborearmos os frutos da terra, 
 do amor e do trabalho humano.
Nós Te pedimos, ó Deus paciente:
 ajuda-nos a semear e a praticar o bem,
 a arrancar e a vencer todo o mal,
 para uma colheita abundante 
 dos frutos do amor e da Paz,
 em nossa casa, na Ucrânia e no mundo.
 Ámen.

evangélica, que considerava assegurada 
e feliz a sua vida pela grande colheita 
acumulada nos seus celeiros (cf. Lc 12, 
16-21). A Quaresma convida-nos à 
conversão, a mudar mentalidade, de tal 
modo que a vida encontre a sua verdade 
e beleza menos no possuir do que no 
doar, menos no acumular do que no 
semear o bem e partilhá-lo”, explica.

“. [ponTo] CRUZ” é o teMa da CaMINhada de  
  BraGa Para QuareSMa e PÁSCoa
A Cruz é o ponto central da manifesta-

ção 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 Ressusci-
tado; 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. 

CAMINHADA QUARESMA - PÁSCOA .[ponto] Cruz

-1ª seMana da QuaresMa

ponTo de esforço - CuIdar doS deSejoS
Durante esta semana, vamos procurar 

cuidar os nossos desejos - fazer silêncio 
e escutarmo-nos - a fim de vermos o 
que é que podemos mudar na nossa 
vida, para que o Evangelho de Jesus 
ocupe o primeiro lugar. Rezemos pela 
nossa conversão pessoal e comunitária.

Em família: 
Em casa de cada família, propomos 

que se crie um espaço de oração, 
onde se pode replicar o cenário que 
é encontrado na Igreja paroquial. 
Podemos também colocar a Bíblia e 
uma vela, para acender no momento da 
oração pessoal e/ou familiar. Propomos 
a elaboração do cubo, com os “pontos 
de esforço”. Podem usar também o livro 
“Rezar na Quaresma”. Podem ainda 
concretizar a dinâmica do Calendário 
Quaresmal Familar em Cruz.

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 Paroquial de Pa-
dim da Graça, no próximo ano de 2023. 

AVISO - juNta de FreGueSIa
A Junta de Freguesia de Padim da Gra-

ça informa que o horário de atendi-
mento ao público na sede da Junta 
de Freguesia irá ser alargado. Des-
ta forma, permitiremos uma maior 
acessibilidade aos meios que estão ao 
nosso dispor, bem como maior abran-
gência laboral para facilitar o contacto 
com todos.Nesse sentido, o horário 
que entrará em vigor a partir de dia 
01/03/2022, é o seguinte:

- Segundas-feiras: das 14h00 às 17h00
- Quartas-feiras: das 20h30 às 21h30
- Quintas-feiras: das 09h00 às 12h00
Mais se informa que continuaremos dis-

poníveis a qualquer outro horário a par-
tir dos meios de contacto habituais (te-
lemóvel, email, facebook, …). O Executivo.

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA 
A QUARESMA DE 2022
“Não nos cansemos de fazer o bem; porque, 

a seu tempo colheremos, se não tivermos 
esmorecido. Portanto, enquanto temos 
tempo, pratiquemos o bem para com todos» 
(Gal 6, 9-10a)” é o lema escolhido pelo 
Papa Francisco para a Mensagem para 
a Quaresma de 2022 (texto completo aqui). 

“A Quaresma é um tempo favorável de 
renovação pessoal e comunitária que 
nos conduz à Páscoa de Jesus Cristo 
morto e ressuscitado. Aproveitemos o 
caminho quaresmal de 2022 para refle-
tir sobre a exortação de São Paulo aos 
Gálatas: «Não nos cansemos de fazer o 
bem; porque, a seu tempo colheremos, 
se não tivermos esmorecido. Portanto, 
enquanto temos tempo (kairós), prati-
quemos o bem para com todos» (Gal 
6, 9-10a)”, assim começa a Mensagem. 

“Qual poderá ser para nós este tempo 
favorável? Certamente é a Quaresma, 
mas é-o também a nossa inteira 
existência terrena, de que a Quaresma 
constitui de certa forma uma imagem. 
Muitas vezes, na nossa vida, prevalecem 
a ganância e a soberba, o anseio de 
possuir, acumular e consumir, como se 
vê no homem insensato da parábola 

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.
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