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CATEQUESE DO PAPA FRANCISCO: DISCERNIMENTO                    4 

Os elementos do discernimento. A familiaridade com o Senhor 
Retomemos as catequeses sobre o tema do discernimento, pois é muito importante o 
tema do discernimento para saber o que acontece dentro de nós; dos sentimentos e 
das ideias, devemos discernir de onde veem, para onde me levam, para qual decisão - 
e hoje concentremo-nos no primeiro dos seus elementos constitutivos, isto é a oração. 
Para discernir é preciso estar num ambiente, num estado de oração. 
A oração é uma ajuda indispensável para o discernimento espiritual, sobretudo 
quando envolve os afetos, permitindo que nos dirijamos a Deus com simplicidade e 
familiaridade, como se fala com um amigo. É saber ir além dos pensamentos, entrar 
em intimidade com o Senhor, com uma espontaneidade afetuosa. O segredo da vida 
dos santos é a familiaridade e a confidência com Deus, que cresce neles e torna cada 
vez mais fácil reconhecer o que Lhe agrada. A oração verdadeira é familiaridade e 
confidência com Deus. Não é recitar orações como um papagaio, blá-blá-blá, não. A 
verdadeira oração é aquela espontaneidade e afeto com o Senhor. Esta familiaridade 
supera o medo ou a dúvida de que a sua vontade não é para o nosso bem, uma tentação 
que às vezes atravessa os nossos pensamentos, tornando o coração inquieto e incerto 
ou até amargo. 
O discernimento não pretende uma certeza absoluta – não é quimicamente um puro 
método, não, pretende uma certeza absoluta porque diz respeito à vida, e a vida nem 
sempre é lógica, apresenta muitos aspetos que não se deixam encerrar numa única 
categoria de pensamento. Gostaríamos de saber exatamente o que se deveria fazer, e, 
no entanto, até quando acontece, nem por isso agimos sempre em conformidade. 
Quantas vezes também nós vivemos a experiência descrita pelo apóstolo Paulo, que 
diz assim: «Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero» (Rm 7, 19). Não somos 
apenas razão, não somos máquinas, não é suficiente receber instruções para as pôr em 
prática: os obstáculos, assim como as ajudas, a decidir-se pelo Senhor são acima de 
tudo afetivos, do coração. 
É significativo que o primeiro milagre realizado por Jesus no Evangelho de Marcos seja 
um exorcismo (cf. 1, 21-28). Na sinagoga de Cafarnaum, liberta um homem do 
demónio, livrando-o da falsa imagem de Deus que Satanás sugere desde as origens: a 
de um Deus que não quer a nossa felicidade. O endemoninhado daquele trecho de 
Evangelho, sabe que Jesus é Deus, mas isto não o leva a acreditar n’Ele. Com efeito, diz: 
«Vieste arruinar-nos» (v. 24). 
Muitas pessoas, inclusive cristãos, pensam a mesma coisa: que Jesus pode até ser o 
Filho de Deus, mas duvidam que Ele quer a nossa felicidade; aliás, alguns temem que 
levar a sério a sua proposta, o que Jesus nos propõe, signifique arruinar a vida, 
mortificar os nossos desejos, as nossas aspirações mais fortes. Às vezes surgem dentro 
de nós estes pensamentos: que Deus nos pede demasiado, temos medo de que Deus 
nos peça demasiado, que não nos ame verdadeiramente. Ao contrário, na nossa 
primeira audiência vimos que o sinal de um encontro com o Senhor é a alegria. Quando 
me encontro com o Senhor na oração, fico alegre. Cada um de nós torna-se jubiloso, 
algo bonito.        [Continua…] 
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INTENÇÕES PARA A SEMANA 
Pelos aniversariantes da Comunidade; 

Pelas famílias que rezam unidas; 
Pelos Movimentos de Apostolado; 

Pelas intenções do Santo Padre; 
Pelas intenções do nosso Arcebispo; 

Escutar a Palavra 
Ben-Sirá 15, 16-21 | 

Salmo 118 (119), 1-2.4-5.17-18.33-34 | 
1 Coríntios 2, 6-10 | 

Mateus 5, 17-37 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viver a Palavra 
«Porque revelastes aos pequeninos os 

mistérios do reino» 
A questão fundamental é esta: existem caminhos 
diversos, opções várias, que dia a dia nos 
interpelam e desafiam. Em cada momento, 
corremos o risco da liberdade, assumimos o 
supremo desafio de escolher o nosso destino. 
O projecto de salvação que Deus tem para os 
homens, e que resulta do seu imenso amor por 
nós, é um projecto que nos garante a vida 
definitiva, a realização plena, a chegada ao 
patamar do Homem Novo, a identificação final 
com Cristo. 
No entanto, Deus não força ninguém: a opção pelo 
caminho que conduz à vida plena, ao Homem 
Novo, é uma escolha livre que cada homem e cada 
mulher devem fazer. O que Deus faz é ladear o 
nosso caminho de "sinais" – mandamentos – que 
indicam como chegar a essa meta final de vida 
definitiva. 
 



 Forjães (Santa Marinha) – Intenções de 13 a 19 de fevereiro de 2023 
 
Segunda, 17h30: Maria de Lurdes Gonçalves Faria e marido|Arminda Cachada Rolo (CSR)|Maria de Fátima 
dos Santos Quintão (CSR)|Ana Rodrigues de Almeida, marido, filho e netos. 
Terça, 17h30: Salvador do Casal Almeida (CSR)|António Ribeiro Faria da Silva (CSR). 
Quarta, 17h30: Virgílio Macelo Oliveira (Aniv. faleci.to)|Maria Alves Pereira e mãe|Maria Augusta 
Azevedo Penteado (CSR)|Domingos do Vale e Silva (CSR)|David Bastos Moura e esposa|Carolina Faria 
Torres e marido|Andreia Raquel Neiva Coutinho e pai. 
Quinta, 17h30: Rosa Dias Moura (Aniv. faleci.to)|Domingos Fernandes do Casal  (Aniv. faleci.to)|Nair 
Fernandes do Vale e marido (Aniv. faleci.to)|Maria Alves Martins (CSR)|Emília dos Santos Silva 
(CSR)|António Quesado Sinaré e sogros|Maria Irene Fernandes Ribeiro. 
Sexta, 17h30: Maria Laurinda Faria do Rego Abreu (Aniv. nasci.to)|Fernando Alberto Correia Pimenta 
(CSR)|Maria Cândida da Costa Matos (CSR)|Maria Adelaide Gonçalves Lima e marido|Maria de Fátima 
Meira Dias, pai e irmão. 
Sábado,17h30: Cirilo Carvalho Ribeiro, esposa e filho (Aniv. nasci.to)| Inácio dos Santos Silva e esposa 
(Aniv. nasci.to)|Joel Martins Dias e pais (Aniv. nasci.to)|Joaquim do Casal Ribeiro e sobrinha 
Paulina|Manuel Alves da Cunha|Almas e devotos (Madorra)|Domingos do Vale e Silva e esposa|Maria 
Amélia Marques Simão|Rosa Maria da Cruz Sampaio e pais|Alfredo Almeida dos Santos|Honra de Nossa 
Senhora de Fátima, Honra e Louvor ao Santíssimo Sacramento, honra de Santo António e honra de Santa 
Marinha|António Ribeiro Faria e Silva|Honra de Santo António|Honra do Senhor da Misericódia|José 
Arante Moreira (FETFOR). 
VII Domingo Comum 9h00: Arnaldo Martins Ribeiro, esposa, filhos, vivos  falecidos|Américo Gomes Dias 
e esposa|Albino da Silva Vale, esposa e filho|David Bastos Moura e esposa|Almas do Purgatório|Albino 
Ribeiro de Sá e pais|Joaquim Almeida dos Santos, esposa e filho|Maria Olívia Caetano Jaques Queirós. 
VII Domingo Comum 11h15: Albino Martins Ribeiro Gomes e família|Ermelinda Rodrigues Lima e 
marido|Laurinda Alves Neiva da Cruz e marido|Maria Cândida da Costa Matos (CM)|Maria de Lurdes Faria 
Correia|Fernando Lima de Matos, sogros e cunhadas|Salvador do Casal Almeida. 
Atendimento: Quintas e Sábados, das 15h30-16h45 - Contacto: 253 871 153 (966 310 616) 

Meditando a Palavra - “A VOSSA LINGUAGEM DEVE SER: ‘SIM, SIM; NÃO, NÃO’.” 
Jesus Cristo anuncia uma novidade absoluta: ele próprio é a novidade, revelando a urgência em mudar toda a 
nossa mentalidade obsoleta, invocando para todos uma conversão radical, a renovação da nossa fé. 
“Grande no reino dos céus” - O trecho do evangelho, retirado do Sermão da Montanha, oferece vários 
ensinamentos sobre temas distintos, embora ligados pela novidade revelada por Jesus Cristo.  

Datas e iniciativas do Conselho Pastoral Paroquial 
• 12| VI Domingo Comum: Eucaristias às 9h00 e 11h15. 
• 16| Encontro de Catequistas, às 21h15, no Salão Paroquial. 
• 18| Eucaristia Vespertina às 17h30. 
• 19| VII Domingo Comum: Eucaristias às 9h00 e 11h15 (Missa com a Catequese). 

*Óbitos: 07/02/2023 – Maria Salete da Silva e Sá, com 94 anos de idade, residente da Rua Cimo de Vila, 
freguesia de Forjães, concelho de Esposende. 
- 07/02/2023 – Maria Olívia Caetano Jaques Queirós, com 77 anos de idade, residente em Neuilly sur Marne 
(Seine-Saint-Denis), França. 
* Reunião dos Associados da Confraria do Santíssimo Sacramento, no dia 17 de fevereiro, às 21h00. 
*Sagrada Família: 145,00€ (Neiva – Lídia Pereira). 

Comissão de Festas de São Roque, São Vicente e Santo Amaro 2023 
Eis os nomes dos membros da Comissão de Festas de São Roque: Paulo Jorge Couto da Silva Moura | Daniel 
António Neiva da Silva | Vítor Filipe da Cruz Silva | Amândio Jerónimo Sá Ribeiro | Luís Carlos Carvalho Pereira | 
Diogo Manuel Ribeiro Alves | André Correia de Sá e Pedro Jorge Lages Correia Gomes de Barros.  
A Comissão de Festas informa que o peditório, porta-a-porta, será no dia 4 de março/20223. Colaboremos! 

Obras na igreja Matriz (Conservação e Restauro dos altares): Total de 19.503,00€. Obrigado! 
• 60,00€ de Anónimo | 10,00€ de Anónimo. 

Comissão Episcopal do Laicado e Família/ Mensagem para o Dia dos Namorados -14/02/2023 
TEMPO DE NAMORO: Um caminho conjunto de descoberta da beleza do Amor 

A Igreja pede apos jovens que não tenham medo de fazer planos em conjunto 
Os namoros acontecem, com frequência, num período da vida dos jovens marcado por diversas decisões 
importantes: escolha do curso ou da faculdade, mudanças de casa e/ou cidade… numa fase da vida que goza de 
maior autonomia e ao mesmo tempo de um sentimento crescente de responsabilidade pelas opções que se tomam 
e vão definindo o caminho futuro. // Escolhas que, quanto mais livres e conscientes forem, mais seguramente 

responderão aos desejos do coração, sendo o mais profundo e universal o de amar e ser amado. O Papa 

Francisco, num encontro com os jovens em 2015, refere que “o amor é concreto e está mais nas obras 
do que nas palavras, e tem dois eixos sobre os quais se move: o amor dá-se e o amor comunica-se. Deus 
começou a falar de amor quando se deu, quando estabeleceu uma história com o seu povo.” // O 
namoro, quando vivido com verdade, vai incorporando, de forma natural e progressiva, estas 
diferentes dimensões e contextos de vida de cada um dos protagonistas: família e amigos, 
trabalho/estudo, vivência da fé em Igreja e noutros grupos, num caminho de progressivo 
crescimento e intimidade. // Para se conhecerem melhor e fazerem boas escolhas, os namorados 
precisam de multiplicar encontros, estar face a face, falar de si com verdade e sem medos. Precisam 
simultaneamente do treino da escuta do outro, de acolher a sua realidade com generosidade, de 
conhecê-la e compreendê-la. Há um diálogo, troca de olhares, de interesses e de gostos, de ideias e 
de ideais, uma partilha de sonhos, que vai ganhando corpo e que vai ocupando espaço. // O namoro 
cristão é, por excelência, um tempo privilegiado de conhecimento de si mesmo e do outro, passo a 
passo, sem “queimar etapas”. É um tempo de aprendizagem dos ritmos e tempos do outro, um tempo 
em que duas histórias de vida diferentes vão dando origem a uma narrativa comum. // Esta vivência 
cristã do namoro, contrasta com alguns exemplos a que assistimos nos filmes, em livros ou séries 
populares que, por vezes, transmitem um carácter mais provisório das relações. No entanto, um 
namoro sério, começa quando se experimenta e reconhece que o amor é feito de obras e de diálogo, 
de dar e receber, de respeito pela própria vida e pela vida e ritmos do outro.  // Os jovens namorados 
encontraram hoje alguns desafios e provas no seu percurso: a cultura enraizada do provisório e do imediato, a 
pandemia que nos isolou e fragilizou relações, a guerra na Europa que deixa um rasto de destruição, o custo de 
vida a aumentar, os trabalhos precários/desemprego. Não tenham medo de sonhar e de fazer planos em conjunto, 
de viver e escolher a beleza deste caminho de compromisso com Jesus Cristo sempre no centro da vossa relação. 

URGE BOM SENSO 
É preciso dar o exemplo. Desde tenra idade que ouvimos isto. Desde tenra idade que sentimos isto e 
vamos acreditando que é verdade, que é preciso dar o exemplo (um bom exemplo) para que as coisas 
aconteçam, para que sejamos credíveis, para que sejamos respeitados e levados a sério. Desde a 
professora primária que aplica castigos para dar o exemplo, numa espécie de aviso que “a rebeldia 
não compensa”. Aos pais que pedem aos filhos mais velhos que sejam exemplo de bom 
comportamento, de bom aluno e de boa educação para os irmãos mais novos. Até ao sistema de 
justiça que na medida da pena concreta aplicada quer dar o exemplo. E podia continuar a desenrolar 
esta meada com exemplos práticos durante páginas e páginas. Aliás, é sobejamente conhecida a velha 
máxima “Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única.” Mas, o que é isto 
de dar o exemplo? Dar o exemplo é o mesmo que dizer servir de exemplo, abrir caminho, mostrar o 
caminho, ir à frente, praticar o que se apregoa. Não entendo que dar o exemplo seja uma exigência 
de perfeição, até porque se fossemos perfeitos a vida seria enfadonha! Dar o exemplo é mais um 
caminho que percorremos, de aprendizagem e de transmissão de valores e saberes, em que temos 
referências. Este ser exemplo quer palco, quer um estrado onde seja visto, ouvido e imitado. Por sua 
vez, o palco deve ser reflexo do exemplo, adequado ao fim a que se destina, a dar voz a quem precisa 
de ser ouvido e a dar visibilidade ao que precisa de ser visto, a ser espelho da mensagem transmitida. 
Palco e exemplo por vezes são como uma pescadinha de rabo na boca, interligado, que não tem fim, 
sendo esta expressão muitas vezes utilizada para descrever situações cuja realização é impossível 
por estarem dependentes de condições que não foram cumpridas. Sem ignorar todo o 
aproveitamento político para distrair a atenção dos portugueses de outros assuntos como seja a TAP, 
as reivindicações dos professores e as demissões e exonerações no governo, é de mim ou no que toca 
ao famoso palco para as Jornadas Mundiais da Juventude, cujo valor inicial previsto é absolutamente 
pornográfico, ainda ninguém explicou, comos se tivéssemos 6 anos, de que forma é que está previsto 
o retorno do investimento de quase 5 milhões de euros? E quem lucra? A igreja? A autarquia? O país? 
O cidadão comum? Podemos estar a discutir um valor astronómico, absurdo, que inicialmente choca 
os portugueses, mas que explicadas as contas, a médio prazo compensa, porque será rentabilizado, 
utilizado em futuros eventos, haverá um retorno. Portugal quando recebe gosta de receber bem, 
respondendo “presente” quando se pergunta por um bom anfitrião. E isto fica-nos bem, desde que o 
valor não seja um atentado ao pudor, desfasado da realidade social. Li algures “quatro milhões de 
euros num altar para o Papa falar, quando Cristo precisaria no máximo de três paletes do Leroy 
Merlin”. (Carla Rodrigues, advogada) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


