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Mensagem do Papa Francisco, Quaresma  
Ascese quaresmal, itinerário sinodal 

 
 
 
Para o “retiro” no Monte Tabor, Jesus leva consigo três discípulos, escolhidos para 
serem testemunhas dum acontecimento singular; Ele deseja que aquela experiência de 
graça não seja vivida solitariamente, mas de forma compartilhada, como é aliás toda a 
nossa vida de fé. A Jesus, seguimo-Lo juntos; e juntos, como Igreja peregrina no tempo, 
vivemos o Ano Litúrgico e, nele, a Quaresma, caminhando com aqueles que o Senhor 
colocou ao nosso lado como companheiros de viagem. À semelhança da subida de Jesus 
e dos discípulos ao Monte Tabor, podemos dizer que o nosso caminho quaresmal é 
“sinodal”, porque o percorremos juntos pelo mesmo caminho, discípulos do único 
Mestre. Mais ainda, sabemos que Ele próprio é o Caminho e, por conseguinte, tanto no 
itinerário litúrgico como no do Sínodo, a Igreja não faz outra coisa senão entrar cada 
vez mais profunda e plenamente no mistério de Cristo Salvador. 
E chegamos ao momento culminante. O Evangelho narra que Jesus “Se transfigurou 
diante deles: o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se 
brancas como a luz” (Mt 17, 2). Aqui aparece o “cimo”, a meta do caminho. No final da 
subida e enquanto estão no alto do monte com Jesus, os três discípulos recebem a graça 
de O verem na sua glória, resplandecente de luz sobrenatural, que não vinha de fora, 
mas irradiava d’Ele mesmo. A beleza divina desta visão mostrou-se 
incomparavelmente superior a qualquer cansaço que os discípulos pudessem ter 
sentido quando subiam ao Tabor. Como toda a esforçada excursão de montanha, ao 
subir, é preciso manter os olhos bem fixos na vereda; mas o panorama que se 
deslumbra no final surpreende e compensa pela sua maravilha. Com frequência 
também o processo sinodal se apresenta árduo e por vezes podemos até desanimar; 
mas aquilo que nos espera no final é algo, sem dúvida, maravilhoso e surpreendente, 
que nos ajudará a compreender melhor a vontade de Deus e a nossa missão ao serviço 
do seu Reino.       [continua…] 
 
 

Mensagem Dom José Cordeiro, Quaresma-Páscoa 

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 (cf 

1 Jo 4, 19). E isto faz toda a diferença. Portanto, o amor de Deus não é uma conquista 

nem um merecimento. É, antes de tudo, o modo de Deus estar connosco, de nos habitar. 

Deus ama sempre e para sempre. [continua… 

 

 

Paróquia e Vida 
Ano XXIVNúmero 1513 a 19 de Março de 2023 

ONDE HÁ AMOR, AÍ HABITA DEUS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«SENHOR, VÓS SOIS O 
SALVADOR DO MUNDO…» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANO – A 
 

DOMINGO III 
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 
Êxodo 17, 3-7 | 

Salmo 94 (95), 1-2.6-7.8-9 | 
Romanos 5, 1-2.5-8 | 

João 4, 5-42 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viver a Palavra 
«Dai-nos a água viva, para não termos sede» 
A vida é dom. "Se conhecêsseis o dom de Deus!", 
diz Jesus à mulher de Samaria. Deus é alguém que 
oferece um presente, é o seu modo de fazer aliança 
connosco. Ele faz-nos viver porque é nosso 
Criador. Ele faz-nos reviver porque é nosso 
Salvador. Ele faz-nos viver com Ele e com os 
nossos irmãos porque é o Espírito que faz a nossa 
comunhão. Saibamos apreciar estes presentes, 
saibamos provar o seu sabor. A vida, recebemo-
la... que presente! É preciso que a demos... em 
troca! Nesta semana, procuremos aprofundar esta 
relação que somos convidados a viver com Deus e 
com os nossos irmãos. Não sejamos daqueles 
"mimados" que já não sabem apreciar o que se 
lhes dá! Não sejamos daqueles "avarentos" que já 
não sabem o que é oferecer! 



 Forjães (Santa Marinha) – Intenções de 13 a 19 de março de 2023 

Segunda, 17h30: Manuel da Silva e Sá (CG)|Maria Cândida Casal Almeida (CG). 
Terça, 17h30: Augusto Duarte dos Santos (CG)|Maria Amélia Marques Simão (CG)|Andreia Raquel Neiva 
Coutinho e pai. 
Quarta, 17h30: Maria Celeste da Silva Couto (Aniv. nasci.to)|Maria Alves Pereira e mãe|Maria Irene 
Fernandes Ribeiro (CG)|Domingos Vale e Silva (CG)|Maria de Fátima Martins Mendanha da 
Rocha|Carolina Faria Torres e marido. 
Quinta, 17h30: Arminda Cachada Rolo (CG)|Albina Ribeiro da Cruz (CG)|Maria Irene Fernandes 
Ribeiro|Porfírio Dias Marcelo Oliveuira e pai|Maria do Sameiro Faria da Cruz, marido e neta. 
Sexta, 17h30: Maria de Fátima dos Santos Quintão (CG)|Salvador do Casal Almeida (CG)|Maria Salete da 
Silva e Sá ((MCPA). 
Sábado,17h30: Joaquim do Casal Ribeiro e sobrinha Paulina|Manuel Alves da Cunha|Almas do Purgatório 
e devotos (Madorra)|Rosa Maria da Cruz Sampaio e pais|Alfredo Almeida dos Santos|António Ribeiro 
Faria e Silva|José Arantes Moreira (ETFOR)|Maria Amélia Marques Simão|António Vilas Boas 
Lima|Domingos do Vale e Silva (ETFOR)|Albino Lima da Cruz e pais|Intenções da família Torres. 
IV Domingo da Quaresma, 9h00: José Maria Ribeiro Jaques (Aniv. faleci.to)|Joaquim Lima de Faria (Aniv.) 
e pais|Arnaldo Martins Ribeiro, esposa, filhos, vivos e falecidos|José Arantes Moreira|Arminda Cachada 
Rolo e pai|Maria Olívia Caetano Jaques Queirós|Joaquim Almeida dos Santos, esposa e filho|Albino 
Ribeiro de Sá e pais|Almas do Purgatório|Alexandre da Cruz Rodrigues Lima e família|Manuel Joaquim 
Jaques e esposa|Domingos Lima da Silva e esposa. 
IV Domingo da Quaresma, 11h15: Albino Martins Ribeiro Gomes e família|Manuel Joaquim Ribeiro da 
Silva|José Maria Costa Couto|Francisco Carvalho|José da Cruz Brochado|Fernando Alberto Correia 
Pimenta, pai e sogro|José Armando de Faria Ferreira e família|Salvador do Casal Almeida|Oreste Amorim 
de Carvalho e esposa|José Alberto Almeida de Sá e pais|Ovídio da Fonte Carneiro. 

Atendimento: Quintas e Sábados, das 15h30-16h45  - Contacto: 253 871 153 (966 310 616) 
Meditando a Palavra - “DÁ-ME DE BEBER” 

O Terceiro Domingo da Quaresma (Ano A) introduz-nos na contemplação da sede de amor… 
“Dá-me de beber” - Todos precisamos de beber; a água é o elemento mais importante do nosso organismo, mais 
vital até do que o pão. Desejar ter sede: A sede de Jesus encontra-se com a sede da samaritana.  

DATAS E INICIATIVAS DO CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL 
• 12| III Domingo da Quaresma: Eucaristias às 9h00 e 11h15. 
• 14 a 17| Tríduo em Honra do Sagrado Coração de Jesus às 17h30. 
• 14| Encontro de Catequistas, às 21h15, no Salão Paroquial. 
• 17| Início do Sagrado Lausperene, a seguir à Eucaristia das 17h30, até às 23h00. 
• 18| Reposição do Santíssimo Sacramento, às 8h00 até à celebração da Eucaristia (17h30). 
• 18| Eucaristia Vespertina às 17h30. 
• 19| IV Domingo da Quaresma (S. José - Dia do Pai): Via-sacra às 8h30 e Eucaristias às 9h00 e 11h15 

(Missa com a Catequese e Festa do Pai-Nosso (2º Ano). 
*Cobrança dos Anuais das Zeladoras do Sagrado Coração de Jesus, durante o mês de março. Colaboremos! 
*Grupo de Danças e Cantares de Forjães: O Presidente da Assembleia Geral do Grupo de Danças e Cantares 
de Forjães, convoca, ao abrigo do Capítulo Quinto e artigos 45 a 59, dos seus Estatutos, uma Assembleia Geral 
Eleitoral para o dia 31 de março, a realizar no Auditório de Centro Cultural Rodrigues Faria, com início às 
20h00, e com e seguinte ordem de trabalhos: Ponto um: Informação geral | Ponto dois: Eleição dos Corpos 
Gerentes para os anos 2023 e 2024. N.B.: As listas deverão ser entregues ao Presidente da Assembleia Geral até 
ao dia 24 de março de 2023. 

III DOMINGO DA QUARESMA - ““DÁ-ME DE BEBER” / QUAIS OS TEUS DESEJOS? (12 a 18 de março) 

MULHER 
Sempre que se aproxima o dia 8 de março levantam-se vozes contra a celebração do Dia Internacional 
da Mulher, com argumentos como “o dia da mulher são todos os dias” ou “não precisamos de um dia 
para nos lembrarmos que as mulheres existem”. Argumentos a meu ver insuficientes e desprovidos 
de conteúdo histórico. É verdade que o dia da Mulher é todos os dias, assim como é o dia da Mãe, o 
dia do Pai e o dia da Criança. O dia 8 de março não foi instituído para ser um folclore comercial ou 
mais um “dia de…” para juntar ao rol infindável de dias a celebrar. O dia 8 de março encerra em si 
toda uma homenagem, devida e justa, à luta no feminino. Uma luta que foi (e é) desigual, injusta, que 
causou muita dor, morte e sofrimento, com claros e terríveis atentados à dignidade, à vida e aos 
direitos das mulheres, apenas porque estas ousaram querer terem os mesmos direitos que os 
homens. E se de início agiram de forma discreta e clandestina, rapidamente perceberam que tinham 
de erguer a voz e lutar com argumentos válidos em prol da igualdade. Com esta luta não pretendiam 

ser tratadas com flores e diamantes, mas com respeito pelos seus direitos, desde logo à igualdade, a 
estudar, a trabalhar, a votar, a receber um salário correspondente ao trabalho desenvolvido. As 
mulheres ousaram ser livres e donas das suas vidas e isso aterrorizou os homens. Celebramos o Dia 
da Mulher, como um dia de memória, com lutas, conquistas e fracassos. Como um dia de homenagem 
à coragem e valentia, basta lembrar as famosas Sufragistas que lutaram pelo voto feminino nos 
Estados Unidos da América e que em 1920 foram capa da Revista Times. Celebramos como um dia 
de gratidão por iniciarem um caminho de igualdade, ainda a ser desbravado. Infelizmente, a 
submissão ao homem ainda está presente em muitas regiões do mundo, onde a mulher não passa de 
um objeto com dono, onde os salários ainda são desiguais em função do género, e onde a violência 
doméstica sobre as mulheres mata. Olhamos agora para as mulheres do século XXI e deparamo-nos 
com empoderamento, confiança, conquista e respeito. Há mulheres a chefiar governos, a governar 
países, com cargos empresariais de liderança, cientistas, professoras universitárias, ativistas que 
lutam pelas causas em que acreditam, conciliando tudo isto à maternidade, à vida em família. Há 
mulheres que apostam na vida profissional como prioridade e há tantas outras que apostam na vida 
familiar em exclusivo, que são mães, que cuidam da família, dos filhos, netos, marido, da casa, como 
quem cuida da mais bela flor do mundo, que é o caso da minha mãe e de tantas outras mães. Sou 
mulher! E deleito-me a beber outras histórias de vida, de coragem e de resiliência, muitas delas 
narradas no feminino. Sou mulher! Brindo às Mulheres que me inspiram, pela simplicidade com que 
vivem ou pela firmeza e coragem com que lutam pelas suas causas, seja a família, o ambiente, o 
ensino, a cultura, a política, a economia ou a justiça. Sou mulher. E sou grata. (C.R) 

PARÓQUIA - UMA COMUNIDADE MISSIONÁRIA 
Jesus Cristo manifestou o projeto do Pai, e confiou-o à Igreja, da qual nós, os batizados, somos 
continuadores, por Testamento: “Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós” (Jo 20,21); 
“sereis minhas testemunhas...” (At 1,8). Sim, somos testemunhas, e o Espírito Santo dá a cada pessoa 
um carisma, ou seja, um dom, que deve ser colocado ao serviço da construção da comunidade, pelo 
que “nenhum crente, nenhuma instituição da Igreja pode esquivar-se deste dever supremo: anunciar 
Cristo a todos os povos” (S. João Paulo II, Missão do Redentor, 3)… Mais do que um território 
geográfico dentro de uma diocese, uma Comunidade Paroquial é uma comunidade de irmãos que 
seguem Jesus Cristo, com o Pároco presidindo aos seus destinos, auxiliado pelos seus agentes de 
pastoral, mas onde todos, sem exceção, devem colocar-se ao serviço de uma evangelização, que a 
revele ao mundo como Comunidade de vida, de amor, de solidariedade, de serviço, de fé e de 
esperança. As nossas Comunidades Paroquiais são geradoras de vida, nelas fomos gerados como 
cristãos pelo Batismo, são elas que acompanham os seus filhos desde o nascimento até à morte, 
através da evangelização e da catequese, numa dinâmica de formação permanente, em vista duma 
conversão pessoal e comunitária, pois estamos sempre em caminho. Por isso, a Comunidade 
Paroquial é um lugar de encontro e vínculo de comunhão, que faz da Palavra de Deus vida e oração, 
tomando em suas mãos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que deve proclamar, acreditando 
no que lê, ensinando o que crê e vivendo o que ensina. Só desta forma, a Comunidade Paroquial, 
celebra verdadeiramente a fé e a vida, com as suas alegrias e tristezas, angústias e esperanças, 
fracassos e triunfos, consciente da imperfeição dos seus filhos, mas alegre na esperança, unindo todos 
pela caridade, e ligando os sacramentos à vida. Sem mundanizar a sua fé, a Comunidade Paroquial 
deve orientar para Deus, com a Mensagem do Evangelho, o complexo mundo da política, da economia, 
da cultura, da ciência, das artes, da vida internacional e dos meios de comunicação social. Somos, 
portanto, comunidade missionária, e as nossas paróquias são tanto mais autênticas e mais próximas 
de Jesus, quanto mais depressa deixarem uma simples pastoral de manutenção, e passarem para uma 
pastoral missionária, ou seja, fazendo da oração o motor da vida espiritual, enveredando, ao mesmo 
tempo, por uma opção clara e preferencial pelos pobres, procurando, como Jesus, os que não têm voz 
nem vez, os marginalizados pela pobreza, pela doença e pela velhice. Nesta linha de pensamento, se 
a Paróquia quer ser uma Comunidade Missionária, deve tomar a atitude de Nossa Senhora, ou seja, 
levantar-se e partir, como Ela se levantou e partiu, mas apressadamente, assumindo, nestes dois 
imperativos, a urgência de ir ao encontro, pois o Amor não pode esperar. Esta é a centralidade da 
mensagem das Jornadas Mundiais da Juventude, Lisboa 2023 e que desafiam a nossas Paróquias a se 
tornarem Comunidades de Missão (Pe. Frei José Lima OFM CMAB) 



 
 


