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TERCEIRO DOMINGO

Êxodo 3, 1-8a.13-15
Salmo 102 (103)

1Coríntios 10, 1-6.10-12
Lucas 13, 1-9

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

«Ensina-me, 
Senhor, a ler a 

vida à luz da tua 
presença»

O Terceiro Domingo da Quaresma 
põe em evidência a misericórdia e 
a conversão: recebemos a graça 
divina, a fim de produzir em nós o fruto 
da conversão. Deus é «clemente e 
compassivo», torna-se presente para 
revelar que conhece a realidade em 
que se encontra o seu povo: «Eu vi a 
situação miserável do meu povo no 
Egito; escutei o seu clamor provocado 
pelos opressores. Conheço, pois, as 
suas angústias». Deus é paciente 
para com todos: «Talvez venha a 
dar frutos». Porque nos conhece, 
não desiste de apelar à esperança. 
Porque nos conhece, não deixa de 
advertir para a fragilidade das nossas 
decisões: «Quem julga estar de pé 
tome cuidado para não cair». Não há 
‘imunidade’ só pelo facto de sermos 
batizados. Não podemos relaxar!

Pedir a graça que pode tornar 
proveitosa a oração do exame: é o 
segundo passo. Alguém dizia que 
pergunta ao Senhor: «O que me 
queres mostrar a respeito deste dia? 
O que queres que eu veja que se 
tenha passado neste dia?». Em vez 
de formular a minha opinião sobre o 
modo como decorreu cada jornada, 
disponho-me a perceber a ‘opinião’ 
de Deus. Este exercício de petição 
incute em nós «um caloroso e intenso 
sentimento de esperança». Só a partir 
da esperança, a oração se torna 
capaz de transformar o nosso estilo 
de vida, de nos revelar a capacidade 
que já temos de vir a dar frutos. Com 
humildade e esperança, pedimos a 
Deus que derrame sobre nós, com 
abundância, a graça e a misericórdia.

“Talvez venha “Talvez venha 
a dar frutos”a dar frutos”

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

Petição
Peçamos a Deus que nos dê a clareza 
do discernimento e a coragem da 
perseverança: Ensina-me, Senhor, 
a ler a vida à luz da tua presença; 
ensina-me a olhar com paciência 
e misericórdia, com compaixão e 
esperança. Chegamos, assim, ao 
segundo passo da oração do exame; 
no anterior, exercitamos a gratidão. 
Com estes dois passos, percebemos 
que não estamos sozinhos. Os frutos 
vão começar a surgir, uma abundante 
bênção é derramada sobre nós, 
quando invocamos a presença de 
Deus, com humildade e sinceridade.
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Terça, 22 / Março >  19h / MosTeiro 
Conceição Peixoto de Sousa de Castro 

m.c. Confraria de Ns Sr do Rosário; 
Francisco Fernandes Gonçalves m.c. 
Confraria de Ns Sra do Rosário; José 
Agostinho Fernandes m.c. Confraria de 
Ns Sra do Ó; José Joaquim Cunha Mo-
reira m.c. Confraria de Ns Sra do Rosário

Quarta, 23 / Março > 19h / P. da Graça

QuinTa, 24 / Março >  19h / Cap.sra do Ó
Deolinda Lomba e marido m.c. filhos; 

Brás Faria Macedo m.c. Confraria de Ns 
Sra do Ó; Silvana da Conceição Alves 
m.c. Confraria de Ns Sra do Rosário

- ANUNCIAÇÃO DO SENHOR - 
Sexta, 25 / Março > 20h30 / CaP. Sra Graça
Eucaristia em honra de Nossa Senhora 

da Graça e pela Paz na Ucrânia,  
transmitida online pelas redes sociais.

SÁBado, 26 / Março > 18h /CaP.Sra da Graça

sÁBado, 26 /Março > 19h / Cap. sra do Ó
Maria Gomes Duarte e marido m.c. 

filho Joaquim; José Joaquim Tavora 
m.c. irmã; Teresa Gomes, marido, filhos, 
genros, nora e netos m.c. neta Conceição

IV DOMINGO DA QUARESMA
DOMINGO D'ALEGRIA DO PERDÃO

doMINGo, 27 / Março > 9h / P. da Graça

doMinGo, 27 / Março > 10h30 / MosTeiro
António Esteves m.c. filho; Maria Al-

zira Dias Beato e Domingos Nogueira 
Borges m.c. filhos; António Ferreira 
Mendes mc. filhos e netos; António 
Dias Correia e Rosa Ferreira da Mota 
m.c. filhas; Manuel Borges Dias Vilaça 
e Rosa Fernandes da Silva m.c. Carlos 
Vilaça; Francisca Rosa Gomes e ma-
rido m.c. filha Ana; Manuel Joaquim 
Fernandes Coelho m.c. Confraria de 
Ns Sra do Rosário; Teresa Gonçalves 
m.c. Confraria de Ns Sra do Rosário

LeiTores
dia 26 / Março [CaPela]

Leitores - a definir
dia 27 / Março [MoSteIro]

Introdução - Jorge Gomes
1ª Leitura - Conceição Vilaça
2ª Leitura - Sérgio
Or. Universal - Luísa

de convivência e de dignidade para 
todos”, acrescentando que este “não 
é um gesto contra ninguém” e que 
“os povos são muito mais dos que os 
seus governantes”. Por intercessão do 
Imaculado Coração de Maria, Rainha 
da Paz, continuemos a rezar pelo povo 
ucraniano, perseguido na sua terra e 
disperso pelo mundo, para que o Senhor 
atenda as nossas preces e os esforços das 
pessoas de boa vontade, e lhe conceda a 
paz e o regresso a suas casas.

O SEU SANGUE PODE SALVAR VIDAS
Campanha de recolha de sangue será 

realizada no próximo dia 28/03, na 
sede do Lions Clube de Braga, entre 
as 14h e as 19h.

CAMINHADA QUARESMA - PÁSCOA .[ponto] CRUz

-2ª SeMaNa da QuareSMa

PoNto de eSforço - Cuidar das opiniões
Durante esta semana, vamos estar 

atentos ao modo como temos exercido 
violência (agressividade) nas palavras, 
nos gestos e nas atitudes com aqueles 
que nos são mais próximos. Mas 
sobretudo vamos entregar um sinal 
da nossa Casa Comum (uma flor, um 
ramo de oliveira...) para exprimir com 
essas mesmas pessoas um gesto de 
reconciliação.

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA 
Senhor, nosso Deus:
 os frutos da terra e do trabalho humano,
 recordam-nos a constância paciente
 do agricultor que espalha as sementes, 
 na esperança de uma boa colheita.
Faz-nos recordar, Senhor Deus,
 que a tua paciência é infinita,
 mas o nosso tempo é limitado.
Que este seja o tempo favorável
 de arrancar o mal, semear o bem
 para darmos frutos de salvação eterna.
Ámen

 PENSAMENTO DA SEMANA
“Gostaria de apelar àqueles que têm 

responsabilidades políticas a fazer um 
sério exame de consciência diante de 
Deus, que é o Deus da paz e não da 
guerra, o Pai de todos, não somente 
de alguém, que nos quer irmãos e não 
inimigos.”     [Papa Francisco]

MATRIMÓNIOS para o ano de 2023 - MarCação
Neste domingo, 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. 

Cruz / CoMpasso da VISITA PASCAL - ConviTe
Para além dos mordomos que assu-

mem duas equipas para a Visita Pas-
cal, é necessário constituir mais três 
equipas, para levar Compasso Pascal 
a todas as casas. Neste sentido lança-
mos o convite às famílias (3ª e 4ª cruz) e 
aos grupos paroquiais (5ª cruz) a colo-
borar na constituição das equipas do 
compasso para o dia de Páscoa. 

Para uma justa organização, deverão 
contactar a partir desta 2ª feira, 21 de 
março, através do número: 916279358 
(Sr. Raul Ribeiro - da Amieira). 

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 samaratinos, 
pois, onde há amor nascem gestos!

LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO TEATRAL 
O teatro está de volta à casa do Povo de 

Mire de Tibães. Faz parte da história 
desta freguesia. Acontecerá uma aula 
aberta, dia 26 de Março às 21h.

CONSAGRAÇÃO DA UCRÂNIA E DA RÚSSIA
ao IMaCulado CoraçÃo de MarIa

A Conferência Episcopal Portuguesa 
está em plena sintonia com o Santo 
Padre, que vai consagrar a Rússia 
e a Ucrânia ao Imaculado Coração 
de Maria a 25 de março, durante a 
Celebração da Penitência às 16h00 
na Basílica de São Pedro. O Papa 
Francisco enviará a Fátima, como 
Legado Pontifício, o Cardeal Konrad 
Krajewski, Esmoler Apostólico, o qual 
fará o ato de consagração na Capeli-
nha das Aparições, também às 16h00, 
durante a oração do Rosário. Em pro-
funda comunhão com o Santo Padre, 
os Bispos portugueses procurarão estar 
presentes nesta celebração em Fátima.

D. José Ornelas, presidente da CEP, 
destacou a decisão de Francisco e con-
vidou a ver na celebração um apelo a 
“encontrar caminhos de reconciliação, 
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