
5º DOMINGO DA QUARESMA - ANO A 
 

   Neste 5º Domingo da Quaresma, a liturgia garante-nos 
que o desígnio de Deus é a comunicação de uma vida 
que ultrapassa definitivamente a vida biológica: é a vida 
definitiva que supera a morte. Na primeira leitura, Jah-
wéh oferece ao seu Povo exilado, desesperado e sem 
futuro, condenado à morte, uma vida nova. Essa vida 
vem pelo Espírito que irá recriar o coração do Povo e 
inseri-lo numa dinâmica de obediência a Deus e de amor 
aos irmãos. O Evangelho garante-nos que Jesus veio re-
alizar o desígnio de Deus e dar aos homens a vida defini-
tiva. Ser “amigo” de Jesus e aderir à sua proposta, fazen-
do da vida uma entrega obediente ao Pai e um dom aos 
irmãos, é entrar na vida definitiva. Os crentes que vivem 
desse jeito experimentam a morte física; mas não estão 
mortos: vivem para sempre em Deus. 
   A segunda leitura lembra aos cristãos que, no dia do 
seu Baptismo, optaram por Cristo e pela vida nova que 
Ele veio oferecer. Convida-os, portanto, a ser coerentes 
com essa escolha, a fazerem as obras de Deus e a 
viverem “segundo o Espírito”. 
   Na nossa existência pessoal e social, passamos, muitas 
vezes, por situações de desespero, em que tudo parece 
perder o sentido. A morte de alguém querido, o desmor-
onar dos laços familiares, a traição de um amigo ou de 
alguém a quem amamos, a perda do emprego, a solidão, 
o momento que estamos a passar com esta pandemia, 
lançam-nos muitas vezes num vazio do qual não conse-
guimos facilmente sair No entanto, nós, os crentes, sa-
bemos que, apesar do sofrimento que faz parte da con-
dição de fragilidade em que vivemos, Deus está presente 
na história humana, criando vida e oferecendo a es-
perança aos homens.                                          (Continua...) 

Paróquia de São José 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h30 (Mem Martins); 10h (Telhal); 10h30 (Mercês); 11h (Pexiligais); 11h30 (Algueirão); 12h (Mem Martins); 19h (Algueirão) 

Estimados Paroquianos, 
 
   A situação em que vivemos, impede-nos de nos reunirmos 
fisicamente como comunidade para as celebrações na Igreja, 
fazendo-o apenas pela internet. Este facto leva também a 
que não possamos contribuir economicamente para ajudar a 
paróquia nas suas despesas.  
   Faço um apelo para que sejais solidários e encontreis uma 
modalidade para poder dar o vosso contributo. Sei que tam-
bém para vós o momento atual é difícil economicamente, 
mas que cada um o faça segundo o que sente no coração. 
   Várias pessoas estão a questionar como podem fazer para 
continuar a ajudar a paróquia. Deixo algumas sugestões:  
- As pessoas que queiram podem fazê-lo por transferência 
bancária para o NIB da paróquia: PT50 0033 0000 0022 3686 
4630 5 
- Quem não o puder fazer, tem outra opção- em cada domin-
go em que participa da Eucaristia na TV ou por internet, na 
hora do ofertório, deve dar a sua oferta como se estivesse na 
Igreja e vai guardando num envelope a oferta de cada domin-
go. Quando a pandemia passar, entregará a sua oferta na 
Igreja.  
 
   Desde já agradeço e peço a Deus que vos proteja deste mal.  
 
Pe. Manuel  

(...Continuação) 
 
A Palavra de Deus garante-nos: não estamos perdidos e aban-
donados à nossa miséria e finitude. Deus caminha ao nosso 
lado; em cada instante Ele lá está, tirando vida da morte, 
“escrevendo direito por linhas tortas”, dando-nos a coragem 
de “sair do sepulcro” e avançar mais um passo ao encontro 
da vida plena que muitas vezes se encontra nesses mil e um 
gestos de bondade, de ternura e de amor que acontecem a 
cada instante e que não chegam aos jornais ou às objectivas 
da televisão porque “não vendem” e, por isso, não são 
notícia. A Palavra de Deus que hoje nos é proposta sugere 
que o crente – pelo simples facto de acreditar em Deus – 
deve ser um arauto da esperança, especialmente nestes dias 
dramáticos em que vive a humanidade.                                                              

Dehonianos 
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Indicações para melhorar a participação  

na Missa da TV ou Online 
 
1. PREPARA A TUA MENTE* 
Não é uma transmissão qualquer. É a Santa Missa! 
 
2. PREPARA O TEU ESPÍRITO* 
Entra no clima como se estivesses a entrar na igreja. 
 
3. PREPARA O TEU CORPO* 
Que o exterior corresponda ao interior.  
Levanta-te da cama! Tira o pijama! Arranja-te! 
 
4. PREPARA A TUA CASA* 
Cria ambiente: uma vela, o crucifixo, a Bíblia aberta 
Tua casa é uma pequena igreja (Igreja doméstica)!  
Faz silêncio e concentra-te. 
 
5. PEDE COLABORAÇÃO* 
Convida a tua família para rezar contigo, ou pelo menos 
colaborar,  
não fazendo barulho, distração ou conversa.  
 
6. REZA, CANTA E SILENCIA EM CONJUNTO* 
Segue a Missa respondendo e cantando em conjunto!  
Pede ao teu Anjo da Guarda para levar as tuas intenções 
e colocá-las no Altar. 

7. LITURGIA DA PALAVRA* 
Lê as leituras na Bíblia, na Liturgia Diária, ou no 
telemóvel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. OFERTÓRIO 
Prepara um cestinho para a coleta, e no ofertório,  
pede a cada um de colocar a sua oferta, guarda e en-
trega na Igreja  
quando este período terminar.   
 
9. LITURGIA EUCARÍSTICA* 
Cristo faz- SE presente com Seu corpo, sangue, alma e 
divindade!  
A consagração é um enorme milagre!  
Ajoelha-te neste momento. Estarás diante do Senhor,  
que trespassa as redes sociais. 
 
10. PAI NOSSO 
Reza devagar o Pai nosso juntamente com os outros, 
e pensa nas palavras que dizes, especial quando diz 
“seja feita a vossa vontade,” abandonando-te nas 
mãos de Deus 
 
11. A COMUNHÃO ESPIRITUAL* 
Não se compara com a comunhão sacramental. Faz 
esta oração: 
“Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssi-
mo Sacramento. Amo-Vos sobre todas as coisas e 
minha alma suspira por Vós, mas, como não posso 
receber-Vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde 
ao menos espiritualmente em meu coração. Amém 
 
12. “IDE EM PAZ E 
O SENHOR VOS 
ACOMPANHE” * 
 
Dá graças a Deus. 
Faz o sinal da 
Cruz. 
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(...Contiuação) 
 
Se olharmos este mistério com os olhos do coração e 
da fé somos confrontados com uma luminosa reali-
dade que nos faz repensar a vida de amanhã que 
jamais será igual ao dia de ontem. Há que repensar 
sobre os comportamentos dos políticos, dos em-
presários, da sociedade de consumo e do descarte, do 
rumo da economia, da violação e desrespeito dos 
verdadeiros valores humanos e cristãos. 
Será que Deus quis ou quer o sofrimento ou a morte 
dos seus filhos, assim humanamente tão absurda?! 
Claro que não. Mas permite porque respeita a 
liberdade de cada ser humano. Muito se tem falado, 
muito se tem escrito sobre esta terrível realidade 
mundial. Há situações em que a linguagem mais efi-
caz é o silêncio, sim a linguagem do silêncio, da 
oração e da acção discreta e humilde. 
Toda esta situação de calamidade não será os passos 
de Deus que desce até ao jardim da vida dos homens? 
Se sim, Ele não surge sob a carícia de uma brisa como 
no jardim do Éden, mas sim sob o estandarte da cruz 
e das lágrimas, a Cruz que redime e salva. 

Ouvimos os passos de Deus 
 

 

(Uma reflexão sobre o momento atual.) 
   De repente tudo se transforma. Acreditamos que a vida 
da Humanidade, após a passagem desta tempestade epi-
démica, nunca mais será igual. Como é possível que um 
ser invisível esmague e deixe numa total impotência o 
“super-Homem”, o Homem da ciência, da técnica, da era 
digital, do: Eu sei, eu quero, eu posso, eu faço…?  E, ago-
ra totalmente indefeso, impotente para debelar com 
rapidez e eficácia este vírus, que vai ceifando sem dó 
nem piedade milhares de vida humanas… 
   A nível mundial declarou-se guerra aberta ao covid-19, 
de geração espontânea ou de laboratório (nada sa-
bemos, o tempo o dirá). Enquanto isto, lamentamos que, 
tantos Senhores e Senhoras deputados e deputadas, em 
diversos países da Europa e não só, estivessem tão pre-
ocupados em legislar leis contra a vida humana: aborto, 
eutanásia… Aí está. Têm a resposta… Quem se sente 
amado, jamais pede para morrer. 
   Um simples ser microscópico faz parar o mundo, 
tremer o planeta Terra. Tanta preocupação para propor-
cionar uma morte supostamente “digna” aos nossos 
idosos e agora vive-se numa luta titânica pela sua so-
brevivência. É grande, muito grande o pecado, um pe-
cado colectivo, um pecado da nação. E, ainda grave é 
que a factura é paga também pelo inocente. Diz o velho 
ditado: Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a na-
tureza nunca. Não será este o grito de uma natureza em 
agonia, triste e revoltada contra o ser humano, a exigir 
respeito?! 
   Surgem muitas interrogações, muitos porquês mas sem 
respostas. Para nós que acreditamos em Deus, num Deus 
Criador que continua a suster nas suas mãos o destino da 
História da Humanidade, não devemos colocar a 
questão: Porquê? Mas sim: para quê? Qual o motivo por 
que isto aconteceu? Uma resposta que apenas se obtém 
de joelhos, em silêncio, serenamente diante do Sacrário 
com os olhos fixos em Deus. Sim, só de joelhos com-
preenderemos este grande mistério que hoje nos en-
volve e nos faz reflectir sobre a pequenez e a fragilidade 
do ser humano. Sem Deus somos nada… 

(Contiua...) 

Vive este caminho quaresmal! 

        A Ressurreição de Lázaro 

 

 

 

 

 

Dito isto, Jesus bradou com voz forte: «Lázaro, 
sai para fora». O morto saiu, de mãos e pés en-
faixados com ligaduras e o rosto envolvido num 
sudário. Disse-lhes Jesus: «Desligai-o e deixai-o 
ir». 
Na ressurreição de Lázaro Jesus mostra o seu 
poder sobre a morte e dá a vida nova da ressur-
reição. O sentido da ressurreição de Lázaro é 
mostrar àqueles que vivem no túmulo dos seus 
pecados que Jesus tem o poder de os tirar para 
fora e de os libertar, começando uma vida nova 
de Ressuscitados. Hoje, Ele diz a cada um de 
nós :“Vem para fora”.  
 
Desafio da semana: Esta semana vou procurar 
arrepender-me dos meus pecados, pedir a Jesus 
que me liberte do túmulo da morte e fazer uma 
boa confissão para sentir a vida nova da ressur-
reição, preparando-me para a Páscoa.  
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