
DOMINGO
Domingo V da Quaresma
Is 43, 16-21
Filip 3, 8-14
Jo 8, 1-11
SEGUNDA
Dan 13, 1-9.15-17.19-
30.33-62
ou Dan 13, 41c-62
Jo 8, 1-11 
TERÇA
Num 21, 4-9
Jo 8, 21-30 
QUARTA
Dan 3, 14-20. 91-92. 95
Jo 8, 31-42
QUINTA
Gen 17, 3-9
Jo 8, 51-59
SEXTA
Sab 2, 1a. 12-22
Jo 7, 1-2. 10. 25-30 
SÁBADO
Jer 20, 10-13
Jo 10, 31-42
PRÓXIMO DOMINGO
Domingo de Ramos na 
Paixão do Senhor, Dia 
Mundial da Juventude  
Is 50, 4-7
Filip 2, 6-1
Lc 22, 14 – 23, 56 ou 
Lc 23, 1-49
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1090CONFERÊNCIA VICENTINA  Devido às sole-
nidades pascais, o peditório para as Vicentinas, 
que se realiza habitualmente no terceiro fim-
-de-semana de cada mês, é adiado para o últi-
mo fim-de-semana de Abril, nos dias 27 e 28.

SUBSTITUIÇÃO DA PASSADEIRA  A passa-
deira colocada na coxia central, até ao altar, da 
Igreja Paroquial vai ser substituída em breve, 
mas os custos são muito elevados. 
Apelamos, por isso, à generosidade dos Paro-
quianos, pedindo um contributo extra para 
ajudar a custear as despesas. 
Nas entradas da Igreja, há envelopes com a in-
dicação “Oferta para a nova passadeira”.
Os contributos podem ser entregues duran-
te os ofertórios ou no Secretariado Paroquial. 
Bem-hajam!

PEDITÓRIOS  No próximo fim-de-semana, o 
primeiro do mês de Abril, destinam-se a amor-
tizar a dívida contraída com a construção da 
Igreja Paroquial. 
Sede generosos, como sempre.

TERÇO DOS HOMENS  No próximo sábado, 
dia 13 de Abril, realiza-se mais um Terço dos 
Homens, a partir das 21h15 na Igreja Paroquial.
Serão acolhidos todos os homens para rezar 
um terço meditado.
Esta iniciativa de um grupo de Homens de 
Schoensttat, que se realiza no dia 13 de cada 
mês, responde ao pedido de Nossa Senhora 
em Fátima e testemunha a nossa Fé.

DINHEIROS PARA A IGREJA
Donativo (Baptismo) - 100,00 €
Quiosque - 57,60 €
Caixas - 18,28 €
Livros - 2,00 €

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 125 (126), 1-6
REFRÃO: 
Grandes maravilhas fez por nós 
o Senhor.

PA R Ó Q U I A

Permaneceram ali só a mulher e Jesus: 
a miséria e a misericórdia, uma diante da outra. 
E quantas vezes isto acontece a nós quando nos 

ajoelhamos no confessionário, com vergonha, para 
mostrar a nossa miséria e pedir perdão! 

É suficiente o olhar cheio de misericórdia, de amor 
de Jesus, para fazer sentir àquela pessoa que ela não é 

o seu pecado, ela tem uma dignidade de pessoa; 
que pode mudar de vida, pode sair das suas 
escravidões e caminhar por uma via nova.

PAPA FRANCISCO. 

Pieter Brueghel. A pecadora e Jesus

EVANGELHO deste domingo: 
Jo 8, 1-11
Naquele tempo, Jesus foi para o monte das Oli-
veiras. Mas de manhã cedo, apareceu outra vez 
no templo e todo o povo se aproximou d’Ele. 
Então sentou-Se e começou a ensinar. 
Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus 
uma mulher surpreendida em adultério, colo-
caram-na no meio dos presentes e disseram 
a Jesus: «Mestre, esta mulher foi surpreendida 
em flagrante adultério. Na Lei, Moisés mandou-
-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes?». 
Falavam assim para Lhe armarem uma cilada e 
terem pretexto para O acusar. 
Mas Jesus inclinou-Se e começou a escrever 
com o dedo no chão. 
Como persistiam em interrogá-l’O, ergueu-Se 
e disse-lhes: «Quem de entre vós estiver sem 
pecado atire a primeira pedra». 
Inclinou-Se novamente e continuou a escrever 
no chão. 
Eles, porém, quando ouviram tais palavras, fo-
ram saindo um após outro, a começar pelos 
mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher, que 
estava no meio. Jesus ergueu-Se e disse-lhe: 
«Mulher, onde estão eles? Ninguém te conde-
nou?». 
Ela respondeu: «Ninguém, Senhor». Disse en-
tão Jesus: «Nem Eu te condeno. Vai e não tor-
nes a pecar».



Andrea Mantegna. Jesus no Monte das Oliveiras

HORÁRIOS DA SEMANA SANTA A LÓGICA DE DEUS
Dehonianos

Horários do Domingo de Ramos
10H00 | Igreja de Caselas
Missa do Domingo de Ramos na Paixão 
do Senhor, com bênção dos ramos e 
procissão. 
12H00 | Igreja Paroquial
Missa do Domingo de Ramos na Paixão do 
Senhor, com bênção dos ramos e procissão
18h30 | Igreja Paroquial
Missa do Domingo de Ramos na Paixão do 
Senhor, com entrada solene

Quinta-Feira Santa
10H00 | Sé de Lisboa
Missa Crismal
18H00 | Igreja Paroquial
Missa Vespertina da Ceia do Senhor
21H30 | Igreja Paroquial 
Adoração diante do Santíssimo Sacramento.
Não haverá missa em Caselas

Sexta-Feira Santa
10h00 | Igreja dos Jerónimos
Ofício Divino
15H00 | Igreja Paroquial
Celebração da Paixão do Senhor.
18H30 | Igreja dos Jerónimos
Via Sacra (conjuntamente com a Paróquia
de Santa Maria de Belém; com início junto 
à Capela do Senhor dos Passos, na Igreja 
dosJerónimos)

Sábado Santo
10h00 | Igreja dos Jerónimos 
Ofício Divino.
21H00 | Igreja Paroquial 
Vigília Pascal.

Esta pequena unidade literária não pertencia, 
inicialmente, ao Evangelho de João: ela rompe 
o contexto de Jo 7-8, não possui as caracterís-
ticas do estilo joânico e o seu conteúdo não se 
encaixa neste Evangelho (que não se interes-
sa por problemas deste género). Além disso, é 
omitida pela maior parte dos manuscritos anti-
gos; e as referências dos Padres da Igreja a este 
episódio são muito escassas. Outros manuscri-
tos colocam-no dentro do Evangelho, mas em 
sítios diversos, por exemplo, no final do mesmo 
– como fazem algumas versões modernas da 
Bíblia. Numa série de manuscritos, encontrámo-

Domingo da Páscoa
10H30 | Igreja de Caselas 
Missa Solene da Ressurreição.
12H00 | Igreja Paroquial 
Missa Solene da Ressurreição.
18h30 | Igreja Paroquial 
Missa Solene da Ressurreição.

Confissões na Semana Santa
Segunda-feira 17h30-18h30
Terça-feira 17h30-18h30
Quarta-feira 17h30-18h30
Quinta-feira 17h00-17h50/21h30-22h30

-la no Evangelho de Lucas, que seria um dos 
lugares mais adequados, dado o interesse dele 
em destacar a misericórdia de Jesus. Trata-se de 
uma tradição independente que, no entanto, 
foi considerada pela Igreja como inspirada por 
Deus: não há dúvida que deve ser vista como 
“Palavra de Deus”.
O cenário de fundo coloca-nos frente a uma 
mulher apanhada a cometer adultério. De acor-
do com o AT, a mulher devia ser morta. A Lei 
deve ser aplicada? É este problema que é apre-
sentado a Jesus.

Jesus não procura branquear o pecado ou des-
culpabilizar o comportamento da mulher. Ele 
sabe que o pecado não é um caminho aceitável, 
pois gera infelicidade e rouba a paz… 
No entanto, também não aceita pactuar com 
uma Lei que, em nome de Deus, gera morte. 
Porque os esquemas de Deus são diferentes dos 
esquemas da Lei, Jesus fica em silêncio durante 
uns momentos e escreve no chão, como se pre-
tendesse dar tempo aos participantes da cena 
para perceber aquilo que estava em causa. 
Finalmente, convida os acusadores a tomar 
consciência de que o pecado é uma conse-
quência dos nossos limites e fragilidades e que 
Deus entende isso: “quem de vós estiver sem 
pecado, atire a primeira pedra”. 
E continua a escrever no chão, à espera que os 
acusadores da mulher interiorizem a lógica de 
Deus – a lógica da tolerância e da compreensão. 

Quando os escribas e fariseus se retiram, Jesus 
nem sequer pergunta à mulher se ela está ou 
não arrependida: convida-a, apenas, a seguir um 
caminho novo, de liberdade e de paz (“vai e não 
tornes a pecar”).


