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Mensagem do Papa Francisco, Quaresma  
Ascese quaresmal, itinerário sinodal 

 

Os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas coincidem em narrar o episódio da 
Transfiguração de Jesus. Neste acontecimento, vemos a resposta do Senhor a uma falta 
de compreensão manifestada pelos seus discípulos. De facto, pouco antes, registara-se 
uma verdadeira divergência entre o Mestre e Simão Pedro; este começara professando 
a sua fé em Jesus como Cristo, o Filho de Deus, mas em seguida rejeitara o seu anúncio 
da paixão e da cruz. E Jesus censurara-o asperamente: “Afasta-te, satanás! Tu és para 
Mim um estorvo, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas os dos homens” 
(Mt 16, 23). Por isso, “seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão 
João, e levou-os, só a eles, a um alto monte” (Mt 17, 1). 
O evangelho da Transfiguração é proclamado, cada ano, no II Domingo da Quaresma. 
Realmente, neste tempo litúrgico, o Senhor toma-nos consigo e conduz-nos à parte. 
Embora os nossos compromissos ordinários nos peçam para permanecer nos lugares 
habituais, transcorrendo uma vida quotidiana frequentemente repetitiva e por vezes 
enfadonha, na Quaresma somos convidados a subir “a um alto monte” juntamente com 
Jesus, para viver com o Povo santo de Deus uma particular experiência de ascese. 
A ascese quaresmal é um empenho, sempre animado pela graça, no sentido de superar 
as nossas faltas de fé e as resistências em seguir Jesus pelo caminho da cruz. Aquilo 
precisamente de que Pedro e os outros discípulos tinham necessidade. Para 
aprofundar o nosso conhecimento do Mestre, para compreender e acolher 
profundamente o mistério da salvação divina, realizada no dom total de si mesmo por 
amor, é preciso deixar-se conduzir por Ele à parte e ao alto, rompendo com a 
mediocridade e as vaidades. É preciso pôr-se a caminho, um caminho em subida, que 
requer esforço, sacrifício e concentração, como uma excursão na montanha. Estes 
requisitos são importantes também para o caminho sinodal, que nos comprometemos, 
como Igreja, a realizar. Far-nos-á bem refletir sobre esta relação que existe entre a 
ascese quaresmal e a experiência sinodal.    [continua…] 

Mensagem Dom José Cordeiro, Quaresma-Páscoa 

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” (Sl 33, 6-7). 

O Senhor alegra-Se com a nossa disponibilidade para estar com Ele. Alegra-Se por 

poder habitar no nosso coração. 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.   [continua…] 
 

Paróquia e vida 
Ano XXIVNúmero 1406 a 12 de Março de 2023 

ONDE HÁ AMOR, AÍ HABITA DEUS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«NO MEIO DA NUVEM 
LUMINOSA, OUVIU-SE A VOZ DO 

PAI…» 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANO – A 
 

DOMINGO II 
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 12, 1-4a | 

Salmo 32 (33), 4-5.18-19.20.22 | 
2 Timóteo 1, 8b-10 | 

Mateus 17, 1-9 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viver a Palavra 
«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O» 
A vida é combate. O primeiro acto do ser humano 
no seu nascimento é um grito. Ele deverá lutar 
para viver. Muitos doentes sabem que devem lutar 
contra o mal, o sofrimento, o desencorajamento, a 
lassidão. Desistir de lutar é sintoma de uma 
doença que se chama depressão. Podemos lutar 
para nos curarmos fisicamente. Podemos lutar 
para nos mantermos de pé na provação. A vida 
espiritual também é um combate. O Senhor é 
Alguém que se deixa procurar. Segui-l'O supõe, 
por vezes, escolhas radicais. Nesta semana, 
aceitemos conduzir um combate. Não para ser oo 
melhores, nem para esmagar os outros, mas para 
viver e fazer viver. A vitória neste combate é-nos 
anunciada neste domingo, em que nos juntamos 
ao Senhor transfigurado. Mas Ele diz-nos que, 
antes de ressuscitar, deve passar pelo combate da 
Paixão. A ressurreição é a vitória do combate pela 
vida. 
 
 
 
 



  
Forjães (Santa Marinha) – Intenções de 6 a 12 de março de 2023 

Segunda, 17h30: Matilde Lima Torres da Cruz e pais|Maria Cândida da Costa Matos (CG)|Maria de Fátima 
dos Santos Quintão (CG). 
Terça, 17h30: Maria Salete da Silva e Sá (30º Dia)|Manuel Joaquim Rodrigues Dias (Aniv. 
faleci.to)|Armando Oliveira Vilar (CG)|Maria de Lurdes Faria Correia (CG)|P.e Joaquim Lima. 
Quarta, 17h30: Manuel Martins da Costa (Aniv. faleci.to)|Maria Alves Pereira e marido|José Jorge Miranda 
Amaral Lopes, esposa e filho|Albina Ribeiro da Cruz (CG)|Salvador do Casal Almeida (CG)|Cirilo Martins 
Ribeiro (CG)|Henrique da Cruz  Pinto Brochado e pais|Maria da Conceição Silva Maciel. 
Quinta, 17h30: Anacleto Matos Ribeiro e mãe (Aniv. faleci.to)|José Maria da Costa Couto|Maria L. Queirós 
M. Faria Mota (CG)|Maria dos Anjos Pereira (CG)|Maria Salete Maciel Fonseca. 
Sexta, 17h30: Venâncio Ribeiro de Faria e Silva (Aniv. faleci.to)|Manuel Alves da Cunha (CG)|Mário Sá 
Ribeiro. 
Sábado,17h30: Paulina Martins Gomes (30ª Dia)|Maria de Lurdes Rodrigues Dias (Aniv. faleci.to)|Paulino 
Bastos Moura e filhos|Almas do Purgatório e devotos (Madorra)|Maria Amélia Marques Simão|Adelino da 
Silva Casal|José Arantes Moreira (ETFOR)|Domingos do Vale e Silva (ETFOR)|Laurinda Gonçalves Pereira, 
marido e filhos|João Sá da Cruz, esposa e filho|Palmira Ribeiro de Sá, marido, pais e sobrinha. 
III Domingo da Quaresma, 9h00: Arnaldo Martins Ribeiro, esposa, filhos, vivos e falecidos|Arminda 
Cachada Rolo|Maria Olívia Caetano Jaques Queirós|Palmira Ferreira Júnior, marido e família|António 
Almeida Fernandes Sampaio|Olívia Miranda VilaVerde e marido|Olívia Miranda Ribeiro Torres e marido. 
III Domingo da Quaresma, 11h15: Albino Martins Ribeiro Gomes e família|Maria Emília Arriscado Ribeiro 
e pais|José Lima Neiva e esposa|Joaquim da Cunha Alves, esposa e família|Maria Ângela do Casal Martins, 
pais e irmãos|Severino da Silva e esposa|Maria Salete da Silva e Sá (MCPA). 
Atendimento: Quintas e Sábados, das 15h30-16h45  - Contacto: 253 871 153 (966 310 616)   

Meditando a Palavra - “LEVANTAI-VOS E NÃO TEMAIS” 
A palavra de Deus é o alimento que nos fornece os nutrientes da coragem e do entusiasmo. Sem coragem e sem 
entusiasmo nunca seremos capazes de apreciar o sabor da presença de Deus.  
“Erguei-vos e não tenhais medo!”- De novo, como no passado domingo, surge o alimento da palavra divina. É o 
próprio Deus que se faz ouvir: “Este é o meu Filho amado, no qual me comprazo: escutai-o!”. A Quaresma é um 
tempo oportuno para fazermos a experiência profunda de que não nos alimentamos só de pão, mas também da 
palavra que sai da boca de Deus. Estamos a percorrer o caminho central da Quaresma, focamos nos três pontos 
de passagem: jejum, oração, esmola. Continuamos, neste episódio, a refletir sobre a prática do jejum. Na última 
semana, como é que conseguiste praticar o jejum? Qual foi o progresso que fizeste acerca deste ponto de esforço? 
Jesus Cristo não nos quer parados ou instalados no nosso comodismo. - 

Datas e iniciativas do Conselho Pastoral Paroquial 
• 04|Eucaristia Vespertina às 17h30. 
• 05| II DOMINGO DA QUARESMA: Eucaristias às 9h00 e 11h15. 
• 05 a 12| Semana Nacional da Cáritas Arquidiocesana e Portuguesa: “ Amor que transforma” 
• 11| Via-sacra às 17h00 e Eucaristia Vespertina às 17h30. 
• 12| III Domingo da Quaresma: Eucaristias às 9h00 e 11h15. 
 

*Sagrada Família: 25,12€ (Rua da Pena Grande – Olga Moura Dias). 
*Cobrança dos Anuais das Zeladoras do Sagrado Coração de Jesus, vai realizar-se, porta-a-porta durante o 
mês de março. Colaboremos! 
*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 conatactados para a informação do dia e hora de atendimento. 
Obras na igreja Matriz (Conservação e Restauro dos altares): Total de 19.563,00€. Obrigado! 

O AMOR DE DEUS É CONCRETO 
Jejuar, dar esmola e rezar são três verbos imprescindíveis na vivência quaresmal. Contudo, como os entendemos? 
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! (…) 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. Se rezo é porque desejo 
não me concentrar em mim mesmo, mas levantar a cabeça, olhar para o alto e voltar-me para Deus. 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. 

II Domingo da Quaresma 
É sempre importante estabelecer uma diferença teológica entre duas ações: olhar e ver. Muitas vezes olhamos 
para muitas coisas, mas não conseguimos ver o que elas representam e as situações em que se encontram. Hoje, 
o Evangelho convida-nos a ver somente a Jesus, que se transfigurou para revelar aos seus discípulos a grandeza 
da glória. Esta iluminação ser-nos-á também possível, quando seguirmos fielmente a Cristo. A nossa 
transfiguração acontece em dois momentos: no primeiro, quando fazemos resplandecer a nossa luz no mundo (cf. 
Mateus 5,14), sendo reflexo do Cristo; o segundo será quando estivermos com Ele. 
dos ofertórios das eucaristias, reverte para a causa da Cáritas Arquidiocesana e Portuguesa!   
 

VENCER AS TENTAÇÕES 

Estamos a iniciar o tempo da Quaresma, particularmente conotado como apelo à conversão, penitência e 
reconciliação, à mudança de vida na sua genuína relação a Deus e aos irmãos, ao perdão dos pecados, ao 
desafio para vencer as tentações. Um tempo que, em si mesmo já de libertação, nos indica o rumo para a 
Libertação Pascal em Jesus Cristo. // Os evangelhos apresentam-nos as bem conhecidas três tentações de 
Jesus no deserto e a forma como Ele as ultrapassou. A exemplo de Jesus Cristo, a Igreja é chamada a 
enfrentar as tentações para as vencer com a força do Espírito derramado no coração da Igreja e nas nossas 
vidas. 
Vencer o flagelo dos abusos sexuais de menores na Igreja e na sociedade, vencer alguma indiferença que 
possa surgir face ao processo sinodal em curso, vencer as dificuldades e possíveis desânimos no caminho 
de preparação e celebração da Jornada Mundial da Juventude… são apenas alguns desafios que somos 
chamados a enfrentar nesta intensa caminhada quaresmal. Além das tentações inerentes à nossa 
existência quotidiana como discípulos de Jesus Cristo. // Neste desafio constante a vencer as tentações, 
gostaria de trazer aqui algumas palavras do Papa Francisco em Kinshasa, na sua recente viagem ao Congo, 
a 2 de fevereiro de 2023, Festa da Apresentação do Senhor e Dia da Vida Consagrada, quando se encontrou 
com sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas e seminaristas. Palavras que podem servir para 
qualquer um de nós, porque todos chamados a servir como testemunhas do amor de Deus. Nesse 
encontro, o Papa Francisco acenou a três desafios a enfrentar ou tentações a vencer: a mediocridade 
espiritual, a comodidade mundana, a superficialidade. // Em primeiro lugar, como vencer a mediocridade 
espiritual? Prioritariamente no encontro com o Senhor, na oração pessoal que fundamenta todo o nosso 
agir: «Não esqueçamos que o segredo de tudo é a oração, porque o ministério e o apostolado não são, 
primariamente, obra nossa nem dependem apenas dos meios humanos». Os conselhos indicados pelo 
Papa são os de sempre, mas importa reitera-los como prática de vida: a celebração diária da Eucaristia; o 
não descurar a Liturgia das Horas feita de forma regular; a Confissão; o tempo diário para a oração pessoal; 
a adoração eucarística; a meditação da Palavra; a oração mariana do Rosário; o recurso a breves 
jaculatórias durante as atividades. E insiste: «Sem oração, não se vai longe… Para superar a mediocridade 
espiritual, nunca nos cansemos de invocar Nossa Senhora – é nossa Mãe – e d’Ela aprender a contemplar 
e seguir Jesus». // Em segundo lugar, «vencer a tentação da comodidade mundana, duma vida cómoda na 
qual seja possível organizar mais ou menos todas as coisas e continuar em frente por inércia, procurando 
o nosso conforto e arrastando-nos sem entusiasmo... É triste, muito triste, quando nos fechamos em nós 
mesmos, tornando-nos frios burocratas do espírito». Um apelo a servir apenas o Evangelho como missão, 
com sobriedade e liberdade interior! // Em terceiro lugar, vencer a tentação da superficialidade. Para isso, 
é preciso boa formação espiritual e teológica. «As pessoas não precisam de funcionários do sagrado nem 
de doutores afastados do povo. Somos chamados a entrar no coração do mistério cristão, aprofundar a 
sua doutrina, estudar e meditar a Palavra de Deus; e, ao mesmo tempo, permanecer abertos às 
inquietações do nosso tempo, às questões cada vez mais complexas da nossa época, para poder 
compreender a vida e as exigências das pessoas, para compreender como tomá-las pela mão e acompanhá-
las». Uma formação que é para todos e para sempre, ao longo de toda a vida! 
Ao longo desta Quaresma que aponta o caminho da autêntica conversão pessoal e comunitária, tomemos 
como nossos estes desafios para vencer as tentações, estas e tantas outras que surgem nos andamentos 
da nossa vida. (P. Manuel Barbosa, scj) 
 


