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VAI E NÃO TORNES
A PECAR”
V DOMIMGO QUARESMA
Novidade e alegria são duas
palavras-chave, no Quinto Domingo
da Quaresma. Para Deus, nada está
perdido, o futuro está em aberto. Ao
povo exilado, longe da sua terra, o
profeta anuncia um regresso ao país.
Deus vai «realizar uma coisa nova,
que já começa a aparecer». Uma
alegria renovada envolve os corações:
«parecia-nos viver um sonho». Hoje, a
cada um de nós aplica-se a mesma
dinâmica: «esquecendo o que fica
para trás, lançar-me para a frente».
O encontro entre Jesus Cristo e a
mulher adúltera acusada por todos
é eloquente: «Nem Eu te condeno. Vai
e não tornes a pecar». Jesus Cristo
não aprova o pecado, mas ama os
pecadores e não os deixa ficar presos
ao passado. Jesus Cristo abre-nos ao
futuro, dá-nos a vida.
PALAVRA DE DEUS

LEITURA I ISAÍAS 43, 16-21
SALMO RESPONSORIAL SALMO 125 (126)

Pedir perdão a Deus pelas faltas é o
quarto passo da oração do exame.
Merece o nosso melhor cuidado. A
qualidade da nossa vida depende
muito da maneira como entendemos
este ponto: pedir perdão a Deus.
Agora talvez possamos perceber
melhor o significado do primeiro
passo (a gratidão). «Quando o
coração humano sabe que um outro
coração o ama de modo profundo, fiel
e incondicional, perde todo o receio.
Pode então pedir com confiança o
perdão que busca, porque já sabe
ser inabalavelmente amado». E, até
em lágrimas, sou invadido por uma
súbita alegria. Acredito mesmo que
sou amado sem reservas? Deus é vida,
possibilidade, abertura, relação, futuro,
movimento para a frente!

LEITURA II FILIPENSES 3, 8-14
EVANGELHO JOÃO 8, 1-11

VIDA CELEBRATIVA
Terça-feira, dia 5 de Abril, 15h30
Sábado, dia 09 de Abril, 18h
Manuel Joaquim Fernandes, mc. esposa e filhos
Bernardino Freitas Soares, Maria da Conceição Soares e pais de Maria da
Conceição Soares
Maria Cândida Sousa Costa, pais e sogros, mc. marido e filhos
Antônio Carvalho, Maria Dolores Pereira e filho Albino, mc. filhos
30o dia Joaquim Soares, mc. filhos
70 dia José Martinho Santos Freitas, mc. tia Deolinda Freitas
Domingo, dia 10 de Abril, 9h
Povo
300 dia João Pereira Simões, mc. filhos
Maria Aurora Oliveira e Joaquim Fernandes, mc. filho Joaquim
Maria Deolinda Pereira Freitas, mc. afilhada

AVISOS
DOMINGO DE RAMOS - 10 ABRIL
Faremos a Bênção dos Ramos junto ao Cruzeiro, às 8h45 para depois fazermos procissão
até a Igreja paroquial. Apelamos a que cada pessoa traga o seu pequeno ramo de oliveira.

COMPASSOS PASCAIS
Como já anunciamos vamos este ano introduzir um terceiro compasso para que os percursos
sejam feitos mais calmamente. Para já pedimos atenção à divisão geral dos compassos. No
próximo boletim diremos de forma pormenorizada qual o percurso de cada um.
COMPASSO 1: Igreja; Corredoura; Fornelo e Rielo - COMPASSO 2: Panelada, Vale Escuro, Urb.
Monte; Vinhas - COMPASSO 3: Veigas, Paço, Casal, Monte Além
Está previsto iniciar as 9h30 e terminar às 18h30 junto ao cruzeiro para a procissão até à
Igreja onde celebraremos às 19h a missa do dia de Páscoa.

ORIENTAÇÕES PARA RECEBER O COMPASSO PASCAL
1. Cada Compasso Pascal poderá entrar nas casas das famílias e ali realizar a oração
proposta, convidando os presentes a participar ativamente (é conveniente que todos utilizem
a máscara, evitando retirá-la em qualquer momento da visita/oração);
2. A veneração à Cruz far-se-á não pelo «tradicional» beijo, mas através de um gesto
simples do olhar, de uma vénia, de uma inclinação mais profunda.
927 481 781 - 927 201 816

