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Homilia Papa Francisco, quarta-feira de cinzas 

 
Começamos a Quaresma com a recepção das cinzas: «Lembra-te que és pó da terra e à 
terra hás-de voltar» (Gn 3,19). A cinza recorda-nos o percurso da nossa existência: do 
pó à vida. Somos pó, terra, barro; mas, se nos deixarmos plasmar pelas mãos de Deus, 
tornamo-nos uma maravilha… O Senhor encoraja-nos: o pouco que somos, aos olhos 
d'Ele tem valor infinito. Coragem! Nascemos para ser amados; nascemos para ser 
filhos de Deus. 
A Quaresma não é o tempo para fazer cair sobre o povo inúteis moralismos, mas para 
reconhecer que as nossas míseras cinzas são amadas por Deus. É tempo de graça, para 
acolher o olhar amoroso de Deus sobre nós e, assim contemplados, mudar de vida. 
Estamos no mundo para caminhar da cinza à vida. Então, não pulverizemos a 
esperança, nem incineremos o sonho que Deus tem sobre nós. Não cedamos à 
resignação. Dizes tu: «E como posso ter confiança? O mundo vai mal, o medo alastra, 
há tanta malvadez e a sociedade está a descristianizar-se...». Mas tu, não acreditas que 
Deus pode transformar o nosso pó em glória? A cinza, que recebemos na testa, abala 
os pensamentos que temos na cabeça. Lembra-nos que nós, filhos de Deus, não 
podemos viver correndo atrás do pó que desaparece. Pode descer da cabeça ao coração 
esta pergunta: «Para que vivo eu?» Se vivo para as coisas do mundo que passam, volto 
ao pó, renego aquilo que Deus fez em mim. Se vivo só para arrecadar algum dinheiro e 
divertir-me, procurar um certo prestígio, fazer carreira, então estou a viver de pó… 
Não estamos no mundo para isso. Valemos muito mais, vivemos para muito mais: para 
realizar o sonho de Deus, para amar.  
 

Mensagem Dom José Cordeiro, Quaresma Páscoa 

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). Há no 

caminho quaresmal uma luz pascal, libertadora, que assume a nossa condição frágil, 

sem tragédia, mas oferece-lhe a possibilidade de ser redimida, salva, amada.  

Habitando entre nós (Jo 1,14), Cristo continua a visitar-nos nas realidades e 

circunstâncias da vida em que cada um se encontra, oferecendo o seu coração de irmão 

e a sua mão protetora e misericordiosa. A caridade de Cristo entre nós manifesta a 

proximidade de Deus. Na verdade, “onde há amor, aí habita Deus”. [continua…]                               

 

 

Paróquia e Vida 
Ano XXIVNúmero 1327 de Fevereiro a 05 de Março de 2023 

ONDE HÁ AMOR, AÍ HABITA DEUS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«NEM SÓ DE PÃO VIVE O 
HOMEM…» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANO – A 
 

DOMINGO I 
DO TEMPO DA QUARESMA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
Génesis 2, 7-9; 3, 1-7 | 

Salmo 50 (51), 3-4.5-6a.12-13.14.17 | 
Romanos 5, 12-19 | 

Mateus 4, 1-11 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Viver a Palavra 
«Mas de toda a palavra que sai da boca de 

Deus» 
A vida é decisão. Depois do nascimento, em cada 
dia decidimos viver. Decidimos comer, trabalhar, 
repousar, cuidar-se, ter tempo de lazer... Diante de 
tantas contrariedades que é preciso aceitar, 
assumir, ultrapassar, também é preciso decidir. 
Nós não decidimos, a maior parte de nós, ser 
baptizados; outros fizeram-no por nós. Mas 
depois, decidimos crer, rezar, aprofundar a nossa 
fé, viver segundo o Evangelho. Muitos outros, na 
nossa própria família talvez, decidiram de modo 
diferente. Nesta semana, decidamos dar um passo 
ao encontro de Deus. Com toda a liberdade. Sim, 
façamos desta semana a semana da liberdade, a 
dos filhos de Deus. Deus quer-nos livres. Quer que 
vamos até Ele, livremente. 
 
 
 



  
Forjães (Santa Marinha) – Intenções de 27/02 a 5 de março de 2023 

Segunda, 17h30: Cândida Meira Laranjeira|António Ribeiro Faria da Silva (CSR)|Maria Augusta Azevedo 
Penteado (CSR)|Avelino de Queirós Ribeiro|Maria da Conceição Torres de Faria. 
Terça, 17h30: Antónia Rodrigues de Miranda|Domingos do Vale e Silva (CSR)|Maria Alves Martins 
(CSR)|Inês Alves Torres, marido e filho|Intenções da Família Torres. 
Quarta, 17h30: Maria Alves Pereira e mãe|Rosa de Jesus Lima Gomes|José Rodrigues Azevedo|Emília dos 
Santos Silva (CG)|Fernando Alberto Correia Pimenta (CG)|António do Casal Martins e família|José Albino 
Casal Vieira(CG). 
Quinta, 17h30: Joaquim do Casal Ribeiro|Maria Irene Fernandes Ribeiro (CG)|Arminda Cachada Rolo 
(CG). 
Sexta, 17h30: Associados do Sagrado Coração de Jesus, vivos e falecidos|Maria Cândida da Costa Matos 
(CG)|Maria Alves Martins (CG). 
Sábado,17h30: António Sousa da Costa (Aniv. nasci.to)| António Quesado Sinaré (Aniv. 
faleci.to)|Fernando Alberto Correia Pimenta|José Arantes Moreira (ETFOR)|Maria Amélia Marques 
Simão|Domingos do Vale e Silva (ETFOR). 
II Domingo da Quaresma, 9h00: Maria Olívia Caetano Jaques Queirós (30º Dia)|Brelhantina Rodrigues 
Meira, marido , filhos e netos|Arnaldo Martins Ribeiro, esposa, filhos, vivos e falecidos|Congregação 
Mariana, vivas e falecidas)|Joaquim Campos Ribeiro e esposa|Anacleto Faria Correia e esposa|Fernando 
Lima de Matos, pais, irmãos e sobrinhos|Arminda Cachada Rolo|José Fernandes Carvalho, esposa e 
família|Andreia Raquel Neiva Coutinho e pai|Rosa de Jesus Lima Gomes|António Alberto Ribeiro 
Gomes|P.e Joaquim Ribeiro Campos Lima|Maria de Fátima dos Santos Quintão (RCESC). 
II Domingo da Quaresma, 11h15: Albino Martins Ribeiro Gomes e família|Joaquim Lages, esposa e filho 
António|Augusto Fernandes Pimenta, esposa e filho|Fernando Lima de Matos, pais, irmãos e 
sobrinhos|Honra de Nossa Senhora do Desterro. 

Atendimento: Quintas e Sábados, das 15h30-16h45 - Contacto: 253 871 153 (966 310 616) 
Meditando a Palavra - “VAI-TE, SATANÁS!” 

Em cada Primeiro Domingo da Quaresma, o Espírito toma-nos pela mão para nos levar para o deserto. Deixemo-
nos conduzir pelo Espírito Santo: o primeiro passo para sair vitorioso perante as tentações.  
“Jejuando durante quarenta dias” – Neste caminho quaresmal, existem três pontos de passagem: o jejum, a 
oração, a esmola. Ao longo da história, tem sido percorrido pelos cristãos para reavivar o compromisso com o 
Evangelho de Jesus Cristo. Quaresma são quarenta dias, quer dizer, uma temporada que nos é oferecida como 
treinamento para a Páscoa. O jejum é também um modo de preparação, pois o objetivo é a vitória pascal. O jejum, 
que, no caso de Jesus, surge agora, para nós, como um exercício de coragem… 
Treinar o jejum - O primeiro ponto de esforço, o jejum, diz respeito ao corpo, mas não se limita apenas ao corpo, 
pois o foco está no treino espiritual. Não jejuamos para perder peso e obter uma determinada silhueta corporalA 
finalidade do jejum quaresmal é outra: experimentar a fome biológica para perceber a fome mais profunda, a 
fome da palavra de Deus. Diz Jesus ao tentador: «Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai 
da boca de Deus». São João Crisóstomo dizia: «Que não somente a boca jejue, mas também o olho, o ouvido, os 
pés, as mãos, e os outros membros do corpo». A privação de alimentos é um treino inicial que nos pode ajudar a 
implementar outras experiências vitais de jejum. Como vai ser o teu jejum quaresmal? 

Datas e iniciativas do Conselho Pastoral Paroquial 
• 25| Eucaristia Vespertina: Via-sacra, às 17h00 (animada pelo 1º e 8º anos) | Eucaristia às 17h30 (Festa 

das Bem-aventuranças – 7º ano) |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). 
Março:02|Visita aos doentes e idosos da Comunidade a partir das 9h00|Adoração às 16h30. 
               04|Eucaristia Vespertina às 17h30. 
                05| II DOMINGO DA QUARESMA: Eucaristias às 9h00 e 11h15. 
*Sagrada Família: 105,00€ (Boucinho – Maria Adelaide Lima Torres Pereira) |6 0,00€ (Salgueiral – Maria 
Fernanda Ribeiro). 
*Cobrança dos Anuais das Zeladoras do Sagrado Coração de Jesus, vai realizar-se, porta-a-porta durante o 
mês de março. Colaboremos! 
*Concerto Ibérico, Sinfonietta de Braga a 3 de março (sexta-feira), pelas 21h30, no centro Cultural 
Rodrigues de Faria: A entrada é livre, mas requer reserva com antecedência na secretaria da Junta de Freguesia. 
*BUPI-novamente em Forjães: BUPI,Balcão Único do Prédio é obrigatório e grátis. Esta plataforma permite aos 
proprietários dos prédios rústicos e mistos, o seu registo. A Junta de Freguesia, em colaboração com o Município  

 

de Esposende, irá durante o mês de março receber novamente a visita dos técnicos para proceder aos registos. 
Os interessados terão de fazer a marcação na secretaria da Junta de Freguesia até ao próximo dia 10 (sexta-feira), 
posteriormente serão contactados para a informação do dia e hora de atendimento. 

Obras na igreja Matriz (Conservação e Restauro dos altares): Total de 19.563,00€. Obrigado! 
• 60,00€ de Anónimo | 10,00€ de Anónimo. 

QUAIS AS TUAS TENTAÇÕES?- I DOMINGO DA QUARESMA - “Vai-te, Satanás” 
Liturgia - Preparação Penitencial - No momento de preparação penitencial, um jovem apresenta o 
cartaz com a pergunta “Quais as tuas tentações?” diante da assembleia. Depois de um tempo de 
silêncio, segue-se a, sendo toda a assembleia convidada a colocar-se de joelhos. No final, o cartaz é 
colocado na tenda.  // Catequese - Proporcionar um encontro de catequese que procure explorar as diversas 
tentações que se colocam no nosso caminho, às quais podemos sucumbir. Procurar também desenvolver um 
pequeno momento missionário em prol da comunidade paroquial.  // Família - Identificar as tentações que se 
colocam no nosso caminho, às quais podemos sucumbir, que nos afastam de Deus, e fazer um compromisso 

familiar que nos aproxime mais de Deus.  // Jovens - Identificar as tentações que se colocam no nosso caminho, 
que nos afastam de Deus, e procurar desenvolver um pequeno momento missionário em prol da comunidade 
paroquial.  
Escolas - Identificar as tentações que se colocam no nosso caminho, às quais podemos sucumbir, que nos afastam 
de Deus, e procurar desenvolver um pequeno momento missionário em prol da comunidade escolar. // Sair em 
missão de amar - Jesus não se deixou seduzir pela vida fácil, pelo poder ou pela glória; mas humilhou-se para 
cumprir fielmente a sua missão. Procuremos e refletir sobre as tentações que se colocam no nosso caminho e que 

nos afastam de Deus e da nossa missão. 
MÃOS COM CORAÇÃO 

Até à Páscoa faltam umas cinco semanas. O Carnaval já passou e entregamo-nos presentemente a 
exercícios do tempo quaresmal, que iniciou na Quarta feira de Cinzas. Estamos a menos de quarenta 
dias do Acontecimento de que fazemos memória a 09 de abril, a Páscoa. A vida vai pulando com um 
ritmo bem visível e preenchida de peripécias que a tornam amena ou muito carregada. Os dias vão 
passando de forma sôfrega; desejamos o melhor para todos, o que por vezes acontece áspero 
inesperadamente. Precisa-se a cada instante de olhar positivamente para a vida, já que ela é 
entretecida por momentos de incompreensão e de espanto. A Turquia e a Síria fornecem-nos 
exemplos de que não controlamos tudo e por vezes os revezes são inesperados, as incúrias arrastam 
desgraças inusitadas e deixam-nos sem palavras para narrar o que sucede. Muitos gostariam de 
poder fazer mais pelos próximos que de forma inesperada vivenciam travões da vida quase por 
inteiro. Um futuro nasce destes flagelos, que escancaram bem a impotência dos humanos. É 
imperioso olhar em frente e ir fazendo o possível para entregar a estes povos o essencial para 
sobreviverem, o que está estampado nas tarefas de tantos que se dispõem a auxiliar nas buscas de 
sobreviventes. A onda de solidariedade é grande e põe em destaque o que nos é possível ir fazendo, 
com tenacidade e com amor altruísta. A solidariedade e o intercâmbio de bens estão na linha da 
frente. Ainda não terminamos de chorar pelos infelizes da guerra na Ucrânia e já nos assustam as 
intempéries inesperadas. Não temos muito de que nos gloriar, a não ser nas misérias que nos 
assolam.  / Fechados em nós, somos os mais infelizes no universo. Resta-nos a Força daquele que 
ajuda a nossa teimosia!  / O tempo da Quaresma é para refletirmos no que somos, abertos a Quem 
deu a vida por nós, pois como humanos assiste-nos sermos uns para os outros e mergulharmos em 
atitudes de dádiva, de compaixão, de amor oblativo, de companhia operante ; abramos os olhos ao 
que está para além de nós e em nós e nos move ao altruísmo eficiente, à fiel amizade que pode 
traduzir-se apenas num simples cheque que endereçamos às entidades arquidiocesanas, 
filantrópicas, humanitárias: estas podem fazer algo por tantos sem teto e sem alimento, por tantos 
soterrados nos escombros: a Quaresma é tempo de caminhar “com aqueles que o Senhor colocou ao 
nosso lado como companheiros de viagem” (Papa Francisco -Mensagem Quaresma 2023: Ascese 
quaresmal, itinerário sinodal). “Convertei-vos a Mim de todo o coração com jejuns, lágrimas e 
lamentos”, dizia assim a Palavra no início deste tempo. Importa fazer jejuns doando daquilo que 
temos, chorar de compaixão colocando ao alcance de outros o que partilhamos, lamentar-nos com 
gestos de entrega para tantos hoje necessitados. Teremos um mealheiro bem cheio de atos eficazes 



 
que ajudam a minorar a dor de tantos e de tantas no nosso mundo. Quaresma é tempo de abrir as 
mãos com coração. (in “Diário do Minho”, José Lima, padre) 
 


