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I DOMINgO 
DA quAResMA

Leitura i  
Gen 2,7-9;3,1-7

SaLmo 50 (51)
refrão: 

Pecámos, 
senhor: tende 
comPaixão de 

nós

Leitura ii
rom 5,12-19

eVanGeLHo SeGunDo S. mateuS 4, 1-11

“o DeSerto [...] é o LuGar Do encontro com o próprio DeuS”

Naquele tempo, Jesus foi conduzido 
pelo Espírito ao deserto, a fim de ser 
tentado pelo Diabo. Jejuou quarenta 
dias e quarenta noites e, por fim, 
teve fome. O tentador aproximou-se 
e disse-lhe: “Se és Filho de Deus, diz 
a estas pedras que se transformem 
em pães”. Jesus respondeu-lhe: 
“Está escrito: ‘Nem só de pão vive o 
homem, mas de toda a palavra que 
sai da boca de Deus’”. Então o Diabo 
conduziu-O à cidade santa, levou-O 
ao pináculo do templo e disse-
Lhe: “Se és Filho de Deus, lança-
Te daqui abaixo, pois está escrito: 
‘Deus mandará aos seus Anjos que 

te recebam nas suas mãos, para que 
não tropeces em alguma pedra’”. 
Respondeu-lhe Jesus: «Também 
está escrito: ‘Não tentarás o Senhor 
teu Deus’». De novo o Diabo O levou 
consigo a um monte muito alto, 
mostrou-Lhe todos os reinos do 
mundo e a sua glória, e disse-Lhe: 
“Tudo isto Te darei, se, prostrado, 
me adorares”. Respondeu-lhe Jesus: 
“Vai-te, Satanás, porque está escrito: 
‘Adorarás o Senhor teu Deus e só a 
Ele prestarás culto’”. Então o Diabo 
deixou-O e aproximaram-se os 
Anjos e serviram-n’O.

DO

Vicente Coelho
(seminarista)

A liturgia deste primeiro domingo 
de quaresma dá-nos a entender que 
é na luz da santidade de Deus que 
se descobre a imundície do pecado. 
O pecado aparece ao longo das 
leituras como a desobediência, como 
a deslocação e sobretudo, como a 
rejeição de uma vida em Deus. A 
primeira leitura permite-nos ver que 
cada homem é Adão, isto é, quer ser 
como Deus, deseja o infinito, deseja 
ultrapassar todos os limites: a nível 
do prazer, do saber e do gozo que a 

vida pode dar. Jesus no Evangelho 
apresenta-nos de forma mais clara o 
caminho que nos conduz a salvação.  
Na sua experiência do deserto Jesus 
faz-nos ver que a obediência ao 
projeto do Pai gera vida. Tomando 
como desafio esta atitude de Jesus, 
todos somos convidados a fazer a 
experiência do deserto neste tempo 
forte. O deserto além de ser o lugar 
da tentação também, é o lugar do 
encontro com o próprio Deus.
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Um diálogo coração a coração, 
de amigo a amigo. Por isso 
mesmo, é tão importante a 
oração no tempo quaresmal. 
Antes de ser um dever, esta 
expressa a necessidade 
de corresponder ao amor 
de Deus, que sempre nos 
precede e sustenta. De facto, 
o cristão reza ciente da sua 
indignidade de ser amado. A 
oração poderá assumir formas 
diferentes, mas o que conta 
verdadeiramente aos olhos de 
Deus é que ela escave dentro 
de nós, chegando a romper a 
dureza do nosso coração, para 
o converter cada vez mais 
a Ele e à sua vontade. | Por 
isso, neste tempo favorável, 
deixemo-nos conduzir como 
Israel ao deserto (cf. Os 2, 16), 
para podermos finalmente 
ouvir a voz do nosso Esposo, 
deixando-a ressoar em nós 
com maior profundidade 
e disponibilidade. Quanto 
mais nos deixarmos envolver 
pela sua Palavra, tanto mais 
conseguiremos experimentar 
a sua misericórdia gratuita por 
nós. Portanto não deixemos 
passar em vão este tempo de 
graça, na presunçosa ilusão de 
sermos nós o dono dos tempos 
e modos da nossa conversão 
a Ele.

3 DE MARÇO —  SEG
Reunião Secretariado Catequese

19h30

4 DE MARÇO —  TER
Café de Dúvidas 

(Crismas – adultos)
21h

5 DE MARÇO —  QUA
CAFé

6 DE MARÇO —  QUI
Via Sacra

18h | Capela Emaús

miSSaS
iGreJa sto. antónio
2ª a 6ª — 9h30/19h 
SÁB — 9h30/18h (castelhano)/19h 
DOM — 8h/10h/12h/13h/18h

iGreJa sra. Boa noVa 
DOM — 11h30 (catequese)/19h

caPeLa coLÉGio sra. Boa noVa
3ª — 12h45 (Missa)

caPeLa saLesiana 
2ª a SÁB — 12h
DOM — 10h30/ 11h30 (crianças)/12h30

caPeLa de nossa sra. da PaZ 
SÁB — 15h30

caPeLa de nossa sra. da Piedade
DOM — 12h15 

mosteiro das monJas concePcionistas
2ª a SÁB — 8h00
DOM — 9h00
(oração com jovens, todas as 
segundas 6ªs do mês; 21h)

aDoraÇão eucarÍStica
iGreJa de sto. antónio 
5ª — 10h › 12h e 16h › 19h (Oração 
de Laudes às 10h e Vésperas às 18h30)

caPeLa de nossa sra. da saÚde 
6ª — 21h

recitaÇão Do terÇo
iGreJa de sto. antónio 
2ª a 6ª  — 9h/18h15
iGreJa sra. Boa noVa 
2ª a 6ª  — 17h30

DeVoÇão DoS 1º SÁBaDoS
caPeLa saLesiana
SÁB — 11h
santo antónio
SÁB  — 10h (de Janeiro a Maio)

Lectio DiVina
iGreJa de sto. antónio
4ª | 21h30

HorÁrio GeraL paróQuia
acoLhimento 

2ª a SÁB — 10h › 12h / 16h › 19h 
DOM — 10h › 13h / 17h › 19h 

cartório 
2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 19h  

SÁB — 10h › 12h

confiSSÕeS
iGreJa de sto. antónio 

2ª a 6ª — 10h › 11h / 18h › 19h
SÁB — 10h › 11h 



Mensagens de 
Quaresma
CARDeAL-PATRIARCA
Caríssimos diocesanos
Interpelam-nos sempre as 
palavras de Jesus em Quarta-
Feira de Cinzas: «Quando 
deres esmola, não saiba a 
tua mão esquerda o que faz a 
direita, para que a tua esmola 
fi que em segredo; e teu Pai, 
que vê o que está oculto, 
te dará a recompensa». E 
o mesmo no respeitante 
à oração e ao jejum…  | 
Coincidiremos afi nal com 
Jesus, rejeitando as tentações 
do ter, do parecer e do poder, 
que são a substância negativa 
de todo o pecado, capital ou 
venial que seja. Realizaremos, 
pelo Espírito que expandiu 
na cruz, a fi liação divina que 
é salvação completa: fi lhos 
de Deus e por isso irmãos. 

Só assim pode e deve ser, 
como realmente acontece 
em quem se converte, da 
Quaresma à Páscoa de cada 
um com Cristo.  | A renúncia 
quaresmal diocesana de 
2019 juntou 236.273,45€, 
destinados à Cáritas da 
Venezuela. A deste ano 
destina-se à Diocese de 
Palai (Índia), para fi nanciar 
um hospital que atenderá 
especialmente a população 
mais pobre.

PAPA FRANCIsCO
É salutar uma contemplação 
mais profunda do Mistério 
pascal, em virtude do qual nos 
foi concedida a misericórdia de 
Deus. Com efeito, a experiência 
da misericórdia só é possível 
«face a face» com o Senhor 
crucifi cado e ressuscitado, 
«que me amou e a Si mesmo Se 
entregou por  mim»
(Gl 2, 20). (continua no verso...)

apontamento
Da Semana

“O mal, intrínseco 
ao homem, 
banalizado 

pelas ideologias 
humanas, amarra-
nos às aparências 

que desiludem e 
só se combatem 
pela ascese, isto 
é, o exercício de 

renúncia ao poder, 
que conquista 
o mundo pela 

persuasão, não pela 
força; um tempo de 

quarentena que nos 
protege do barulho 

(nonsense) do 
mundo e nos permite 

escutar e louvar a 
discreta e  silenciosa 

transcendência. 
Na austeridade, 

a abundância; 
na subtração, a 

substância.” 

CPE

Estamos a recrutar Ajudante de Cozinha
- Experiência na área alimentar;
- Preferência com formação em HACCP;
- Horário semanal: 40 horas, em horários rotativos e 
disponibilidade para trabalhar ao fi m-de-semana.
Envie o CV ou entregue na secretaria do CPE 
até 2 março
 
 
Precisamos de voluntários para a SEMANA DA CARIDADE
4 a 6 de março
- Para ajudar na distribuição de refeições, dar indicações, 
etc., nos campeonatos de futebol, basquetebol e natação 
a cerca de 150 atletas com defi ciência – Pavilhão dos 
Lombos e Piscina da Abóboda.
Mais informações/inscrições:
voluntarios@cpestoril.pt ou Maria João Archer.

Semana da 
Caridade  
da vigararia  
de CaSCaiS

de 02 a 08 de março 2020
data atividade LocaL responsáveis

2 março 
10h30

dança inclusiva nova sBe
Grupo de dança  

da cercica

2 março 
11h00

conversa “caridade  
e/ou solidariedade?”

nova sBe
Grupo cidadania 
cpd, vigararia

2 março 
15h00

entrega de bens angariados  
na paróquia de tires

paróquia  
de tires

cpd e vigararia

2-8 de 
março

distribuição das pagelas produzidos 
pelas pessoas das instituições  

cpd nas paróquias da vigararia

paróquias  
da vigararia  
de cascais

Grupo arteFactos 
cpd e vigararia

4 março das  
9h às 13h

venda de artigos das instituições  
da cpd com animação de rua

mercado
de cascais

Grupo cao cpd  
e vigararia

4-6 março 
todo o dia

participação no vii torneio cercica,  
5a Jogos regionais do sop special 

olympics por voluntários da vigararia

pavilhão dos Lom-
bos e piscina da 

abóboda

desporto da cpd  
e vigararia

5 março  
10h00

encontro dos agentes  
da pastoral social

paróquia são  
domingos de rana

vigararia

8 março 
11h30

missa encerramento semana
igreja senhora  
da Boa nova

vigararia

“(...) enchendo-se  
de compaixão,  
aproximou-se”

paróquia de  
são dominGos de rana

 Na continuação do programa diocesano estabelecido pela constituição 
sinodal, este ano pastoral dedica a sua atenção “ao encontro com as periferias”. 
a vigararia de cascais elegeu como periferia para a concretização da semana da 
caridade as pessoas com defi ciência e a forma de as acolher na Igreja. Aqui fi ca o 
programa desta semana que pede a adesão de todos os cristãos.


