
Serviço Litúrgico
Domingo, 30 de março — 08h30
— Paroquianos
Segunda, 31 de março — 19h00
— Albino Sampaio da Silva
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Ana Brás Junior
— Anselmo Boaventura, esposa, filha e família
— Augusto Rafael Couto Costa
— Cecília Martins de Lima e filho
— Laurinda Gonçalves Lemos, marido e filho
— Manuel da Costa Neiva e família
— Manuel Pires Afonso
— Manuel Vicente e esposa
— Maria Ferreira Dias
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
Quarta, 2 de abril — 19h00
— S. Bento
— Adelaide Abreu Baltazar
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e

família
— Anselmo Boaventura, esposa, filha e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Laurinda Silva Pires Braga, pais e sogros
— Manuel Pires Afonso
— Maria Elvira Lima Miranda dos Santos, ma-

rido e filho
— Olívia Rossas Fernandes, avós e tios
— Rosa Lopes neto, pais, tios e avós

Sábado, 5 de abril — 20h15
— Missa da Reconciliação
Domingo, 6 de abril — 08h30
— Santíssimo Sacramento
Início do Lausperene Comemorativo, com Ex-

posição do Santíssimo até às 11h30
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Intenções das Missas
Sábado, 5 de abril – 20h15

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

dos Adolescentes do 10.º Ano
Domingo, 6 de abril – 08h30

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 8.º Ano

— Da responsabilidade
dos Catequistas
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— Maria Celeste Sá Miranda
— Maria Laurentina Martins Vieira

Não basta a Palavra de Jesus:
é necessária, também,

uma tomada de posição clara...
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— Adolescentes do 9.º Ano

A Fé Celebrada
No dizer do Concilio, a liturgia é simultane-

amente a meta para a qual se encaminha a acção
da Igreja e a fonte de onde promana toda a sua
força. Na verdade, o trabalho apostólico orde-
na-se a conseguir que todos os que se tornaram
filhos de Deus pela fé e pelo baptismo se reúnam
em assembleia para louvar a Deus no meio da
Igreja, participem no sacrifício e comam a Ceia
do Senhor (cfr. SC, 10).

Vejamos então as profundissimas palavras
com as quais o Concilio nos convida a reconhe-
cer o valor da celebração dos mistérios da fé. Diz
ele: “A liturgia, por sua vez, impele os fiéis, sacia-
dos pelos ‘mistérios pascais’, a viverem ‘unidos
no amor’; pede ‘que sejam fiéis na vida a quanto
receberam pela fé’; e pela renovação da aliança
do Senhor com os homens na Eucaristia, e aquece
os fiéis na caridade urgente de Cristo” (SC, 10).
Da liturgia, prossegue, em especial da Eucaris-
tia, “corre sobre nós, como de sua fonte, a graça,
e por meio dela conseguem os homens com total
eficácia a santificação em Cristo e a glorificação
de Deus, a que se ordenam, como a seu fim, todas
as outras obras da Igreja” (SC, 10).

30 de março a 6 de abril de 2014



Outros assuntos
4.º Domingo da Quaresma

1.ª Leit. – 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a;
Salmo – Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6;
2.ª Leit. – Ef 5, 8-14;
Evangelho – Jo 9, 1-41.

As leituras deste Domingo propõem-nos o
tema da luz e definem a experiência cristã
como viver na luz.

A primeira leitura não se refere diretamen-
te ao tema da luz. No entanto, conta a esco-
lha de David para rei de Israel e a sua unção:
é um ótimo pretexto para refletirmos sobre a
unção que recebemos no dia do nosso Batis-
mo e que nos constituiu testemunhas da "luz"
de Deus no mundo.

Na segunda leitura, Paulo propõe aos cris-
tãos de Éfeso que recusem viver à margem
de Deus, isto é, nas trevas, e que escolham a
luz. Em concreto, S. Paulo explica que viver
na luz é praticar as obras de Deus: a bonda-
de, a justiça e a verdade.

No Evangelho, Jesus apresenta-se como
a luz do mundo; a sua missão é libertar os
homens das trevas do egoísmo, do orgulho e
da autossuficiência. Aderir à proposta de Je-
sus é enveredar por um caminho de liberdade
e de realização que conduz à vida plena. Da
ação de Jesus nasce, assim, o Homem Novo,
isto é, o Homem elevado às suas máximas
potencialidades pela comunicação do Espírito
de Jesus.

A narrativa do cego de nascença serve
para demonstrar como se chega à fé plena e
madura no Filho de Deus. Jesus recorda-nos
que, além dos olhos físicos, há outros olhos
que devem abrir-se ao mundo: são os olhos
da fé.

Papa sublinha
importância da Confissão

O Papa Francisco destacou a importância
do Sacramento da Reconciliação e disse que é
insuficiente pedir perdão “apenas a Deus”
pelos pecados. “Este sacramento brota direta-
mente do mistério pascal. Jesus ressuscitado
apareceu aos apóstolos e disse-lhes: ‘Recebei
o Espírito Santo. A quem perdoardes os peca-
dos, ser-lhes-ão perdoados’. Assim, o perdão
dos pecados não é fruto do nosso esforço pes-
soal, mas um presente, um dom do Espírito
Santo, que nos purifica através da misericór-
dia e da graça do Pai”.

“Alguém pode dizer: ‘Eu confesso-me ape-
nas a Deus’. Sim, podes pedir perdão a Deus
e dizer os teus pecados, mas os nossos pecados
são também contra os irmãos, contra a Igre-
ja, por isso é necessário pedir perdão à Igreja,
aos irmãos, na pessoa do sacerdote”, decla-
rou, na catequese que apresentou durante a
audiência pública semanal.

Perante dezenas de milhares de pessoas na
Praça de São Pedro, o Papa disse ser saudá-
vel “ter um pouco de vergonha” dos erros e
dos pecados que se cometem. “Quando senti-
mos o perdão de Jesus, ficamos em paz”.

Francisco abordou a evolução histórica do
Sacramento da Reconciliação e frisou que
“embora a forma ordinária da Confissão seja
pessoal e secreta”, hoje em dia, “não se deve
perder de vista a sua dimensão eclesial”.

“Por isso, não basta pedir perdão a Deus
interiormente, mas é necessário confessar os
pecados com humildade ao sacerdote, que re-
presenta Deus e a Igreja”, destacou.

As nossas Confissões – dia 4 às 20h00.
Missa da Reconciliação – dia 5 às 20h15.

A fé cristã não é essencialmente crer em
algo, mas sim, crer em alguém: em Jesus. Para
os cristãos crer em Jesus Cristo é crer em
quem conduziu a humanidade, que caminha-
va nas trevas, à luz.

A fé é a luz que ilumina a nossa vida e dá
alento ao nosso peregrinar na terra. O pró-
prio Jesus apresenta-se como luz que nos ajuda
a descobrir os verdadeiros valores. Ilumina-
dos por Cristo, seremos reflexo da Sua luz e
viveremos na alegria da fé que se manifesta
na confiança em Deus.

O cego é protótipo da humanidade que vive
na frente do Senhor em obediência à sua Pa-
lavra. O cego fica curado porque obedece ao
mandamento de Jesus: este é o primeiro dado
importante que é preciso salientar. Não basta
a Palavra de Jesus: é necessária, também, uma
tomada de posição clara, que se realiza na
obediência à sua Palavra.

Depois o cego realiza um caminho progres-
sivo de libertação que o levará até a discutir
com os fariseus, vencendo o medo, e a posi-
cionar-se claramente do lado de Jesus. O cego,
seguindo Jesus, realiza uma caminhada voca-
cional saindo de todos os obstáculos que a
humanidade vive, tornando-se assim capaz de
um pensamento autónomo perante o Senhor.

Esta é a força libertadora de Jesus: Ele
veio para nos libertar do medo de viver, do
medo de ver, do medo de ser. Só seguindo
Jesus, só deixando-se tocar por Ele e deixan-
do que Ele toque os nossos olhos cegos, po-
deremos enxergar a realidade e, assim, acom-
panhá-l'O no caminho da vida verdadeira.

Que esta quaresma, que estamos a viver,
produza em nós o desejo de ver e a força para
abandonar as amarras do mundo no qual so-
mos atrelados e, assim, acompanhar o Senhor
Jesus no Caminho da Vida.




