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Os elementos do discernimento. A familiaridade com o Senhor 
 
[Continuação…] Por outro lado, a tristeza ou o medo são sinais de distância de Deus: 
«Se quiseres entrar na vida, observa os mandamentos», diz Jesus ao jovem rico (Mt 19, 
17). Infelizmente para aquele jovem, alguns obstáculos não lhe permitiram satisfazer 
o desejo que tinha no coração, de seguir mais de perto o “bom mestre”. Era um jovem 
interessado, empreendedor, tinha tomado a iniciativa de se encontrar com Jesus, mas 
vivia também muito dividido nos afetos; para ele as riquezas eram demasiado 
importantes. Jesus não o obriga a decidir, mas o texto observa que o jovem se afasta de 
Jesus «contristado» (v. 22). Quem se afasta do Senhor nunca se sente satisfeito, mesmo 
que tenha à sua disposição uma grande abundância de bens e possibilidades. Jesus 
nunca obriga a segui-lo, nunca. Jesus faz-te conhecer a sua vontade, de coração faz com 
que saibas as coisas, mas deixa-te livre. E isto é o aspeto mais bonito da oração com 
Jesus: a liberdade que Ele nos deixa. Ao contrário, quando nos afastamos do Senhor 
permanecemos com alguma coisa triste, algo negativo no coração. 
Discernir o que acontece dentro de nós não é fácil, porque as aparências enganam, mas 
a familiaridade com Deus pode dissipar delicadamente dúvidas e temores, tornando a 
nossa vida cada vez mais recetiva à sua «luz suave», de acordo com a bonita expressão 
de São John Henry Newman. Os santos brilham com luz refletida, mostrando nos gestos 
simples do seu dia a presença amorosa de Deus, que torna possível o impossível. Diz-
se que dois cônjuges que viveram juntos durante muito tempo, amando-se, acabam 
por se assemelhar um ao outro. Algo análogo pode-se dizer da oração afetiva: de modo 
gradual, mas eficaz, torna-nos cada vez mais capazes de reconhecer o que conta por 
conaturalidade, como algo que brota das profundezas do nosso ser. Estar em oração 
não significa pronunciar palavras, palavras, não; estar em oração significa abrir o 
coração a Jesus, aproximar-se de Jesus, deixar que Jesus entre no meu coração e nos 
faça sentir a sua presença. E nisto podemos discernir quando é Jesus e quando somos 
nós com os nossos pensamentos, muitas vezes distantes daquilo que Jesus quer. 
Peçamos esta graça: viver uma relação de amizade com o Senhor, como um amigo fala 
com o amigo (cf. Santo Inácio de Loyola, Exercícios espirituais, 53). Conheci um irmão 
religioso idoso que era o porteiro de um colégio e cada vez que podia ele aproximava-
se da capela, olhava para o altar, e dizia: “olá”, porque tinha proximidade com Jesus. 
Ele não precisava de dizer blá-blá-blá, não: “olá, estou perto de ti e tu estás perto de 
mim”. Esta é a relação que devemos ter na oração: proximidade, proximidade afetiva, 
como irmãos, proximidade com Jesus. Um sorriso, um simples gesto e não recitar 
palavras que não chegam ao coração. Como eu dizia, falar com Jesus como um amigo 
fala a outro amigo. É uma graça que devemos pedir uns pelos outros: ver Jesus como o 
nosso amigo, o nosso maior amigo, o nosso amigo fiel, que não chantageia, sobretudo 
que nunca nos abandona, nem sequer quando nos afastamos d’Ele. Ele permanece à 
porta do coração. “Não, não quero saber de nada de ti”, dizemos. E Ele permanece 
calado, fica ali ao alcance das mãos, ao alcance do coração porque Ele é sempre fiel. 
Vamos em frente com esta oração, recitamos a prece do “olá”, a oração de saudar o 
Senhor com o coração, a oração do afeto, a oração da proximidade, com poucas 
palavras, mas com gestos e com boas obras. Obrigado. 

Paróquia e vida 
Ano XXIVNúmero 1320 a 26 de Fevereiro de 2023 

ONDE HÁ AMOR, AÍ HABITA DEUS 
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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 
Levítico 19, 1-2.17-18 | 

Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8.10.12-13 | 
1 Coríntios 3, 16-23 | 

Mateus 5, 38-48 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viver a Palavra 
«Nesse o amor de Deus é perfeito» 

A liturgia deste Domingo convida-nos à santidade, 
à perfeição. Sugere que o "caminho cristão" é um 
caminho nunca acabado, que exige de cada homem 
ou mulher, em cada dia, um compromisso sério e 
radical – feito de gestos concretos de amor e de 
partilha – com a dinâmica do "Reino". 
Somos, assim, convidados a percorrer o nosso 
caminho de olhos postos nesse Deus santo que nos 
espera no final da viagem. 



 Forjães (Santa Marinha) – Intenções de 20 a 26 de fevereiro de 2023 
Segunda, 17h30: Maria de Lurdes Faria Correia (CSR)|Manuel Alves da Cunha (CSR)|Manuel Azevedo 
Castro e genro|Augusto Manuel Almeida Lima|José Albino Casal Vieira (CSR). 
Terça, 17h30: Cristovão Pereira Gomes (Aniv. nasci.to)|Joaquim do Casal Ribeiro|Manuel da Silva e Sá 
(CSR)|Albino Rolo Ribeiro|Gracinda Quesado Ribeiro e marido|Albino Casal Vieira (CSR). 
Quarta, 17h30: Fernando da Silva Meira (Aniv. faleci.to)|Maria Cândida do Casal Almeida (CSR)|Augusto 
Duarte dos Santos (CSR)|Maria da Costa Couto e marido|Cirilo Martins Ribeiro (CSS). 
Quinta, 17h30: Maria Laurinda Faria do rego Abreu (Aniv,)|Maria Alves Pereira e marido|Maria Amélia 
Marques Simão (CSR)|Arminda Cachada Rolo (CSR)|Maria de Fátima dos Santos Quintão|José Viana 
Torres, esposa e filho. 
Sexta, 17h30: Nair Fernandes do Vale e marido|Maria de Fátima dos Santos Quintão (CSR)|Salvador do 
Casal Almeida (CSR)|Andreia Raquel Neiva Coutinho e pai. 
Sábado,17h30: José Arantes Moreira (30º Dia)|Marçal da Costa Macedo (30º Dia)|Salvador do Casal 
Almeida (Aniv. nasci.to)|Paulo Teixeira e avô (Aniv.)|Maria da Glória Martins Mendanha (Aniv.)|Paulino 
Bastos Moura|Almas do Purgatório e devotos (Madorra)|Domingos do Vale e Silva e esposa|Laurinda de 
Sá Arezes|Crispim Roque e esposa|Domingos Fernandes do Casal e esposa|Honra do Divino Espíriro 
Santo|Honra das Almas do Purgatório|Manuel dos Santos Quintão, esposa e filha|Mário dos Santos 
Quintão e esposa|Maria de Fátima dos Santos Quintão e mãe|Honra de Nossa Senhora de Fátima|Armindo 
Alves da Cruz e esposa|Maria Amélia Marques Simão|Aida Codeço de Sá. 
I Domingo da Quaresma, 9h00: Júlia Lima de Matos (Aniv. faleci.to)|Arnaldo Martins Ribeiro, esposa, 
filhos, vivos  falecidos|Olívia de Miranda VilaVerde e marido|Almas do Purgatório|Honra do Sagrado 
Coração de Jesus|Honra de Nossa Senhora de Fátima|Maria de Lurdes Lima Torres da Silva e pais|Arminda 
Cachada Rolo|José Fernandes Carvalho, esposa e família|Maria Olívia Caetano Jaques Queirós. 
I Domingo da Quaresma, 11h15: Maria Cândida do Casal Almeida (Aniv. Nasci.to)|Albino Martins Ribeiro 
Gomes e família|José Maria da Costa Couto|Fernando da Cruz Neiva e pais|Maria Idalina da Costa Arantes, 
irnãos e pais|Maria de Fátima dos Santos Quintão (CM)|Maria Fernanda Gomes Silva|Aurélio Sá da 
Cruz|Honra de Santa Rita de Cássia|Maria Salete da Silva e Sá. 
Atendimento: Quintas e Sábados, das 15h30-16h45 - Contacto: 253 871 153 (966 310 616) 

Meditando a Palavra - “SEDE PERFEITOS COMO O VOSSO PAI” 
Qual é o sinal distintivo do cristão? O amor. O que é que acontece de diferente no coração do cristão? “Sede 
perfeitos como o vosso Pai” - Os melhores mestres não são os que nos fazem memorizar conteúdos, são aqueles 
que nos ajudam a compreender, os que nos ensinam a usar a inteligência, os que nos preparam para crescer e 
amadurecer, em qualquer etapa da nossa vida. O Mestre dos mestres ensina-nos a crescer e a amadurecer, com o 
horizonte de Deus diante de nós: «Sede perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito».  

Datas e iniciativas do Conselho Pastoral Paroquial 
• 19| VII Domingo: Eucaristias às 9h00 e 11h15 (Missa com a Catequese, animada pelo 8º e 10º anos). 
• 22|CINZAS: Eucaristia às 17h30 (Imposição das Cinzas). 
• 25| Eucaristia Vespertina: Eucaristia às 17h30 |Velada de Oração (CNE), às 19h30 
• 26| I DOMINGO DA QUARESMA: Via-sacra às 8h20, animada pela L.I.A.M e Eucaristias às 9h00 e 

11h15 (com Promessas de Escuteiros). 
*Óbito: 10/02/2023 – Paulina Martins Gomes, com 79 anos de idade, residente na Rua dos Esteireiros, 
freguesia de Forjães, concelho de Esposende. 
*Celebração de missa: 1, por Maria Salete da Silva e Sá, mc., pessaos amigas. 

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

Mensagem para a Quaresma/Páscoa 2023 - HABITANDO ENTRE NÓS... PARA LIBERTAR! 
Amados irmãos e irmãs! - Acolham estas nossas palavras, que vos escrevemos, como palavras peregrinas, que 
vão do nosso coração ao encontro do vosso, para juntos vivermos a Quaresma como caminho de regresso à 
Páscoa, a Cristo ressuscitado. Bem sabeis que o Tempo Quaresmal e Pascal é uma realidade temporal e espiritual, 
que nos apela à autenticidade dos gestos e nos quer libertar do ritualismo vazio, sem espírito. Dando continuidade 
à caminhada de Advento e Natal, desejamos agora que cada discípulo de Cristo intua a presença de Deus entre 
nós como uma presença libertadora, salvadora: “foi para a verdadeira liberdade que Cristo vos libertou” (Gl 5, 1). 
Habitando entre nós, A caridade de Cristo entre nós manifesta a proximidade de Deus.  

O AMOR DE DEUS POR NÓS NÃO MUDA!  - Esta é uma certeza que nos habita. Deus ama de tal modo 
os seus filhos que só sabe amá-los. A Quaresma é, por isso, uma experiência de encontro com o amor 
corpóreo de Deus, manifestado em tantas pessoas e acontecimentos da vida. Fazer a experiência 
deste amor é um exercício da  
vontade. O Salmo 33 é desafiador: “voltai-vos para Ele e ficareis radiantes, o vosso rosto não se 
cobrirá de vergonha. O pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as angústias”. Que esta 

caminhada Quaresmal e Pascal possa revestir o nosso rosto da alegria que brota da presença 
libertadora do Ressuscitado e permaneça em nós todos os dias. 
O AMOR DE DEUS NÃO SE GANHA NEM SE PERDE - Deus conhece os nossos corações; Ele conhece 
as nossas alegrias e esperanças. Ele conhece as nossas angústias, pecados, fraquezas, tristezas... Ele 
vê-nos, sabe quem somos, como e onde estamos, e, mesmo assim, ama-nos acima de todas as coisas. 
Isso nunca muda! O que muda é a nossa resposta ao Seu amor. Mesmo antes de fazermos a 
experiência do amor de Deus, já antecipadamente Ele nos amou em primeiro lugar. E isto faz toda a 
diferença. Portanto, o amor de Deus não é uma conquista nem um merecimento. É, o modo de Deus 
estar connosco, de nos habitar. Deus ama sempre e para sempre.  
O AMOR DE DEUS É CONCRETO - Jejuar, dar esmola e rezar são três verbos imprescindíveis na 
vivência quaresmal. Contudo, Como os vivemos? O jejum, a esmola e a oração não podem ser práticas 
demonstrativas: praticá-las não é evidência de que estamos a fazer Quaresma! Também não podem 
ser retributivas: porque temos algo a provar a Deus! Quando dizemos que o amor de Deus é concreto, 
estamos a dizer que esse amor se realiza por meio de ações tangíveis, sensíveis. Todos somos 
mediadores desse amor tangível e sensível de Deus. Ora, se jejuo é porque o meu coração quer ver, 
como o samaritano: aflito, faminto; decidindo-me a fazer algo por ele. Se dou esmola é porque sou 
sensível à pobreza material e humana, e faço o meu melhor para que se erradique: mais do que dar é 
dar-se ao outro. / Estas ações ajudam-me a cultivar aquele movimento de saída de mim mesmo em 
direção ao outro. Ajudam-me a descentrar-me e a fazer-me próximo de todos. Também o contributo 
penitencial (Fundo Partilhar com Esperança e Paróquia de Ocua – Pemba) tem por princípio 
expressar um amor concreto, que seja corresponsabilizador, participativo, missionário, para que vá 
de encontro àquelas necessidades mais prementes da Igreja local ou universal.  
O AMOR DE DEUS “TUDO DESCULPA, TUDO CRÊ, TUDO ESPERA, TUDO SUPORTA” - Quando 
conhecemos que somos muito amados por Deus, ao mesmo tempo, reconhecemos que nem sempre 
correspondemos prontamente a esse amor maior. Passo a passo, em cada Domingo, o Senhor Jesus, 
através do Evangelho, vai colocar-nos perguntas, interrogar a nossa consciência sobre o nosso 
caminho para Deus, para o outro, para a casa comum... É a pedagogia de Deus que progressivamente 
nos chama à excelência do amor. E apesar do nosso desamor, Ele decidiu-se por nós. Mesmo que o 
pecado nos tenha feito entrar nas “sombras da morte”, o Deus que outro não é senão amor, como o 
bom pastor, vem ao nosso encontro, estende a Sua mão libertadora e oferece- -nos o banquete da 
misericórdia. O sacramento da Reconciliação é essa mão estendida por Deus para nos fazer sair da 
escravidão da morte e oferecer-nos a vida nova, liberta de todas as prisões.  
O AMOR DE DEUS DÁ-NOS FUTURO - Amados irmãos e irmãs, a Quaresma apresenta-se diante de 
nós com uma tenda desprovida de cobertura, como que despojada de qualquer amor, desabitada 
pelas fragilidades humanas, tantas vezes pelo pecado que insiste em despir-nos da veste batismal. 
Aparentemente há nessa tenda despida um vazio de Deus, como que se Deus nunca nos tivesse 
visitado... Contudo, nessa imagem está sobretudo um desejo de recomeço, de não permitir que tudo 
o que nos oprime vença, de voltar à verdadeira liberdade para qual Cristo nos libertou. Essa tenda 
não é apenas uma imagem simbólica. Essa tenda é cada um de nós, batizado, habitado pelo Espírito 
Santo, prometido pelo Ressuscitado e dado pelo Pai. Por isso, todo aquele que viver a partir do 
mistério pascal, esse, espontaneamente, alarga a sua tenda, torna-a espaço de missão, não lugar físico, 
mas experiência de fraternidade, ponto de encontro, espaço de liberdade, alegria, salvação. Na tenda 
dilatada, ampliada, fazemos a experiência da hospitalidade da Cruz de Cristo. Todos cabem lá. A vós 
que acolhestes estas palavras, desejamos uma santa Quaresma e uma fecunda Páscoa, na esperança 
de que juntos continuemos a sonhar uma Igreja missionária samaritana sinodal, cheios de alegria e 
entusiasmo. † José Cordeiro, arcebispo primaz /† Nuno Almeida e †Delfim Gomes. 

QUARESMA 2023– DESCOBRE A TUA TENDA   -   APRESENTAÇÃO 
[Simbologia] - O símbolo escolhido para a caminhada da Quaresma-Páscoa será a tenda. Durante a Quaresma, 
ela será despojada, descoberta, permanecendo apenas a sua estrutura.  Depois de, na Quarta-feira de Cinzas, 
despojarmos a tenda, deixando-a a descoberto, apenas com a sua estrutura, durante cada semana da Quaresma, 
descobriremos mais profundamente a tenda de cada um, através de uma questão, que somos chamados a 
responder nos ambientes onde vivemos. A tabela apresenta as questões para cada semana.  
                                                                  QUARESMA - Descobre a tua tenda! 
                                                 Semana (CINZAS)                   Questão (Retirar o pano da tenda) 



 
 

 
 


