
DOMINGO
Domingo VIII do Tempo Comum
Sir 27, 5-8 (gr. 4-7); 1 Cor 15, 54-58;  Lc 6, 
39-45
SEGUNDA-FEIRA
1 Pedro 1, 3-9; Mc 10, 17-27
TERÇA-FEIRA
1 Pedro 1, 10-16; Mc 10, 28-31 
QUARTA-FEIRA
Quarta-feira de Cinzas
Joel 2, 12-18; 2 Cor 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6. 
16-18
QUINTA-FEIRA
Deut 30, 15-20; Lc 9, 22-25
SEXTA-FEIRA
Is 58, 1-9a; Mt 9, 14-15
SÁBADO
Is 58, 9b-14; Lc 5, 27-32
PRÓXIMO DOMINGO
Domingo I da Quaresma
Deut 26, 4-10; Rom 10, 8-13; Lc 4, 1-13
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Tenho uma grande tristeza no meu coração 
com o agravamento da situação na Ucrânia. 
Mais uma vez, a paz de todos está ameaçada 
por interesses de parte. 
Jesus ensinou-nos que à insistência 
diabólica, à diabólica insensatez da violência 
se responde com as armas de Deus: com a 
oração e o jejum. 
Convido todos a fazerem no próximo 2 de 
Março, Quarta-feira de Cinzas, um dia de 
jejum pela paz. Encorajo, de modo especial 
os crentes a se dedicarem intensamente à 
oração e ao jejum naquele dia. 
Que a Rainha da Paz preserve o mundo da 
loucura da guerra. 
PAPA FRANCISCO, FEVEREIRO 2022

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 6, 39-45

Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos a 
seguinte parábola: «Poderá um cego guiar outro 
cego? Não cairão os dois nalguma cova? 
O discípulo não é superior ao mestre, mas todo o 
discípulo perfeito deverá ser como o seu mestre. 
Porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista 
e não reparas na trave que está na tua? 
Como podes dizer a teu irmão: ‘Irmão, deixa-me 
tirar o argueiro que tens na vista’, se tu não vês a 
trave que está na tua? Hipócrita, tira primeiro a 
trave da tua vista e então verás bem para tirar o 
argueiro da vista do teu irmão. 
Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore 
má que dê bom fruto. Cada árvore conhece-
se pelo seu fruto: não se colhem figos dos 
espinheiros, nem se apanham uvas das sarças. 
O homem bom, do bom tesouro do seu coração 
tira o bem; e o homem mau, da sua maldade 
tira o mal; pois a boca fala do que transborda do 
coração».

Volta a olhar o tempo com inocência
como uma tarefa que as crianças
sabem melhor do que tu

Aprende a buscar a sabedoria
como quem constrói uma ponte
quando seria mais fácil a distância

Aprende a elogiar a vida
que é sempre a oportunidade mais bela
em vez de a diminuíres com desânimos e lamúrias

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 91 (92), 2-3.13-14.15-16
REFRÃO: 
É bom louvar o Senhor.

QUARTA-FEIRA DE CINZAS E QUARESMA No 
dia 02 de Março celebramos a Quarta-feira de Cin-
zas, que marca o início da Quaresma. 
Este ano volta a haver a Imposição das Cinzas, sus-
pensa nos últimos tempos devido à pandemia. Na 
nossa Paróquia haverá missas com imposição de 
cinzas em Caselas, às 17h00, e na Igreja Paroquial, 
às 18h30. 
Durante a Quaresma haverá Via Sacra à sexta-feira 
na Igreja Paroquial, às 17h45, e na Igreja de Caselas, 
às 21h00

OFERTÓRIOS No próximo fim-de-semana, de 05-
06 de Março, os ofertórios das Missas destinam-se 
a amortizar a dívida contraída com a construção da 
Nova Igreja.  Sede generosos, como sempre.

Deposição da cruz, van Weyden

Aprende a agradecer o amor
que te esvazia as mãos
e ao mesmo tempo as deixa iluminadas

Acende no centro de ti uma prece
mesmo se o lume que trazes
te parece ameaçado ou imperfeito

JOSÉ TOLENTINO MENDONÇA



DIA DE ORAÇÃO E JEJUM 2 DE MARÇO
Directório Litúrgico

“NÓS-ELES” E “DENTRO-FORA” SÃO OPOSTOS QUE NÃO SERVEM À IGREJA
Papa Francisco, Angelus, 30.9.2018

O Evangelho deste domingo (cf. Marcos 9,38-
43.45.47-48) apresenta-nos um daqueles episódios 
particulares muito instrutivos da vida de Jesus com 
os seus discípulos. Estes tinham visto que um ho-
mem, que não fazia parte do grupo dos seguido-
res de Jesus, expulsava os demónios no nome de 
Jesus, e por isso queriam proibi-lo.
João, com o entusiasmo zelador típico dos jovens, 
refere o facto ao Mestre, procurando o seu apoio; 
mas Jesus, ao contrário, responde: «Não o impedis, 
porque não há ninguém que faça um milagre no 
meu nome e logo depois possa falar mal de mim: 
quem não é contra nós, é por nós».
João e os outros discípulos manifestam uma ati-
tude de fechamento diante de um acontecimen-
to que não entra nos seus esquemas, neste caso 
a acção, boa, de uma pessoa “externa” à cerca dos 
seguidores.
Ao contrário, Jesus surge como muito livre, plena-
mente aberto à liberdade do Espírito de Deus, que 
na sua acção não é limitado por qualquer fronteira 
e qualquer perímetro. Jesus quer educar os seus 
discípulos, também a nós, hoje, para esta liberdade 
interior.
Faz-nos bem reflectir sobre este episódio e fazer 
um pouco de exame de consciência. A atitude dos 
discípulos de Jesus é muito humana, muito co-
mum, e podemos reencontrá-la nas comunidades 
cristãs de todos os tempos, provavelmente tam-
bém em nós próprios.
De boa fé, melhor, com zelo, deseja-se proteger 
a autenticidade de uma certa experiência, prote-
gendo o fundador ou o líder dos falsos imitadores. 
Mas ao mesmo tempo há como que o medo da 
“concorrência – e isto é mau: o medo da consciên-
cia –, medo de alguém possa subtrair novos segui-
dores, e então não consegue valorizar o bem que 
os outros fazem: não está bem porque “não é dos 
nossos”, diz-se.
É uma forma de auto-referencialidade. Aliás, reside 
aqui a raiz do proselitismo. E a Igreja – dizia o papa 

Bento – não cresce por proselitismo, cresce por 
atracção, isto é, cresce pelo testemunho dado aos 
outros com a força do Espírito Santo.
A grande liberdade de Deus no dar-Se a nós cons-
titui um desafio e uma exortação para modificar 
as nossas atitudes e as nossas relações. É o convite 
que nos dirige Jesus hoje.
Ele chama-nos a não pensar segundo as catego-
rias de “amigo/inimigo”, “nós/eles”, “quem está den-
tro/quem está fora”, “meu/teu”, mas a ir além, e abrir 
o coração para poder reconhecer a sua presença e 
a acção de Deus também em contextos insólitos 
e imprevisíveis e em pessoas que não fazem parte 
da nossa cerca.
Trata-se de estarmos atentos à genuinidade do 
bem, do belo e do verdadeiro que é realizado, e 
não ao nome e à proveniência de quem o realiza. 
E – como sugere a restante parte do Evangelho de 
hoje – em vez de julgar os outros, devemos exa-
minarmo-nos e “cortar” sem compromissos tudo 
aquilo que pode escandalizar as pessoas mais frá-
geis na fé.

watletje watletjeart, Atrás da porta. Kramskoĭ, Ivan Nikolaevich, Cristo no 

deserto

TEMPO DE QUARESMA
A Quarta-feira de Cinzas assinala o início da Qua-
resma, o período de 40 dias até à Páscoa da Ressur-
reição do Senhor, um tempo propício ao arrepen-
dimento e à conversão anterior como preparação 
para acolher o tempo mais forte da nossa fé.

Na missa deste dia, o sacerdote benze as cinzas e 
aplica-as na fronte dos fiéis, desenhando uma cruz 
ao mesmo tempo que pronuncia “arrependei-vos 
(ou convertei-vos) e acreditai no Evangelho”.

Esta tradição, que pretende reproduzir as cerimónias 
antigas de penitência pública, está documentada 
desde o século VIII.

Sendo dia de jejum e de abstinência, recordam-se 
as regras para estes preceitos definidas pela Igreja 
Católica.

OS DIAS DA PENITÊNCIA
Há tempos em que os cristãos são convidados à prá-
tica da Penitência, na Quaresma e todas as sextas-
-feiras do ano, como expressão significativa da união 
dos cristãos ao mistério da Cruz de Cristo.

Jejum: é a forma penitencial que consiste a privação 
de alimentos. Na disciplina tradicional da Igreja fa-
zia-se limitando a alimentação diária a uma refeição, 
podendo tomar-se alimentos mais ligeiros às outras.
Ainda que convenha manter-se esta forma tradicio-
nal de jejuar, contudo os fiéis poderão alternativa-
mente privar-se de uma quantidade de alimentos 
ou bebidas que constituam verdadeira privação ou 
penitência.
O preceito do jejum obriga os fiéis que tenham feito 
18 anos até terem completado os 59.

Abstinência: escolha de uma alimentação simples 
e pobre. Tradicionalmente equivalia a privar-se de 
carne.
Poderá ser substituída pela provação de outros ali-
mentos e bebidas, sobretudo mais requintados e 
dispendiosos ou de especial preferência.
Lembrem-se os fiéis de que o essencial do espíri-
to de abstinência é o que dizemos acima, ou seja, 
a escolha de uma alimentação simples e pobre e 
a renúncia ao luxo e ao esbanjamento. Só assim a 
abstinência será privação e se revestirá de carácter 
penitencial.

O jejum e a abstinência são obrigatórios em Quarta-
-feira de Cinzas e em Sexta-feira Santa.
A abstinência reveste-se de significado especial nas 
sextas-feiras da Quaresma.
O preceito da abstinência obriga os fiéis a partir dos 
14 anos completos.
Aos que tiverem menos de 14 anos, deverão os 
pastores de almas e os pais procurar atentamente 
formá-los no verdadeiro sentido da penitência, su-
gerindo-lhes outros modos de a exprimirem.


