
1º DOMINGO DO TEMPO DA QUARESMA  
 
No primeiro Domingo do Tempo da Quaresma, a liturgia 
garante-nos que Deus está interessado em destruir o 
velho mundo do egoísmo e do pecado e em oferecer aos 
homens um mundo novo de vida plena e de felicidade 
sem fim. 
A primeira leitura é um extracto da história do dilúvio.  
Diz-nos que Jahwéh, depois de eliminar o pecado que 
escraviza o homem e que corrompe o mundo, depõe o 
seu “arco de guerra”, vem ao encontro do homem, faz 
com ele uma Aliança incondicional de paz. A acção de 
Deus destina-se a fazer nascer uma nova humanidade,  
que percorra os caminhos do amor, da justiça, da vida 
verdadeira. 
No Evangelho, Jesus mostra-nos como a renúncia a cami-
nhos de egoísmo e de pecado e a aceitação dos projectos 
de Deus está na origem do nascimento desse mundo no-
vo que Deus quer oferecer a todos os homens (o “Reino 
de Deus”). Aos seus discípulos Jesus pede  para que pos-
sam fazer parte da comunidade do “Reino” – a conver-
são e a adesão à Boa Nova que Ele próprio veio propor.  
Na segunda leitura, o autor da primeira Carta de Pedro 
recorda que, pelo Baptismo, os cristãos aderiram a Cristo 
e à salvação que Ele veio oferecer. Comprometeram-se, 
portanto, a seguir Jesus no caminho do amor, do serviço,  
do dom da vida; e, envolvidos nesse dinamismo de vida e 
de salvação que brota de Jesus, tornaram-se o princípio 
de uma nova humanidade. 
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AGENDA 
 

Domingo, dia 28 
- Realizar-se-á, no próximo dia 28 de fevereiro (domingo), a 
via-sacra paroquial encenada pelos jovens do grupo 
“Sempre Mais Alto”. Acontecerá online, na plataforma habi-
tual (Facebook do SMA) pelas 16h30. Junta-te a nós! 
 
 

- A Igreja de São José do Algueirão, está aberta todos os dias 
para a oração pessoal das 10h às 12h30 e das 15h às 17h30. 
Durante este horário está sempre um Sacerdote disponível 
para um diálogo ou para a confissão.   
 
- Neste tempo de confinamento, são muitas as pessoas e 
famílias que passam por dificuldades económicas e alimen-
tares. Esta situação fez aumentar o número de pessoas que 
vêm ao nosso Centro Social pedir ajuda. 
O domingo Paroquial da caridade era uma grande ajuda pa-
ra a dispensa do centro. Não havendo Missas presenciais, 
também não temos o domingo da caridade. Fazemos um 
apelo para quem deseja colaborar doando alimentos não 
perecíveis, que podem ser entregues no Centro ou na cesta 
que está à entrada da Igreja Paroquial. 

Memórias Pe. João Braz 
As memórias do Padre João Braz foram publicadas numa obra com-
posta por três volumes, “A casa de Jacob”. Encontra-se no cartório 
para venda, quem desejar a obra, poderá entrar em contacto pelos 

seguintes meios: 
Contactos: 219 226 390 

Emails: igreja.natividademm@gmail.com / 
sjose.algueirão@gmail.com 

Faça a sua encomenda. 

MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
11h30 e 18h30 (Jovens) transmitidas pelo facebook e site da paróquia 

FRASE DA 1ª SEMANA DA QUARESMA 
“Acreditai no Evangelho” 

 

Como anunciámos na folha anterior, em cada semana iremos pro-
por uma frase tirada do Evangelho de domingo e um desafio para 
viver na Quaresma. 
Nesta primeira semana a frase é: “Acreditai no Evangelho”. E o 
desafio é: “ler em cada dia um capítulo do Evangelho de São 
Marcos”. 
Escrevam a frase e o desafio, colocando-os no “cantinho da 
Quaresma”, para que fique visível.  

https://pt-pt.facebook.com/sma.algueirao/
mailto:igreja.natividademm@gmail.com
mailto:sjose.algueirão@gmail.com
https://pt-pt.facebook.com/sjose.algueirao
http://www.paroquiasaojose.pt/
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OS TRÊS PILARES DA QUARESMA 
O Evangelho da Quarta-Feira de Cinzas, falou-nos dos três pila-
res da Quaresma, chamados também das três boas obras do 
cristão: “A Oração, o Jejum, e a Esmola”. São três dimensões 
fundamentais da vida cristã para termos uma espiritualidade sã 
e equilibrada. São as dimensões que têm a ver com as nossas 
relações: a oração tem a ver com a relação com Deus, o jejum 
tem a ver com a relação connosco próprios e a esmola tem a ver 
com a relação com o próximo. Neste artigo irei falar do primeiro 
pilar que é a Oração, o significado e a importância da vida de 
oração na vida do cristão. O Papa Francisco falando da oração 
disse: “A oração é o respiro da fé” e costuma dizer-se também 
que a “oração é o respiro da alma”. O respiro está ligado à vida. 
Se respiramos, estamos vivos, se deixamos de respirar, estamos 
mortos. Sabemos bem quanto é importante o oxigénio para vida 
de uma pessoa. Deste modo, a oração é como o oxigénio da fé e 
da alma da pessoa porque sem oração a vida espiritual morre. A 
vida de oração é profundamente ligada à relação com Deus. Nós 
relacionamo-nos com Deus através da oração. Jesus deu-nos o 
exemplo. Ele viveu uma vida de intensa relação com o Pai, atra-
vés da oração. Diz o Evangelho que Jesus passava horas e noites 
em oração, retirando-se sozinho para lugares desertos, ou para 
o monte e ali  vivia a sua relação com o Pai. Se Jesus que era o 
Filho de Deus, precisava de rezar para conhecer a vontade do 
Pai, quanto mais nós pobres criaturas precisamos de profunda 
vida de oração para poder alimentar a nossa vida de fé e a nossa 
relação com Deus, para poder senti-Lo como Alguém vivo e pre-
sente na nossa vida. O Papa Francisco falando sobre a oração 
disse: “O ensinamento do Evangelho é claro: é preciso rezar 
sempre, até quando tudo parece vão, quando Deus nos parece 
surdo e mudo e que perdemos tempo. Mesmo que o céu se ofus-
que, o cristão não deixa de rezar. A sua oração anda de mãos 
dadas com a fé. E a fé, em muitos dias da nossa vida, pode pare-
cer uma ilusão, uma labuta estéril. Existem momentos escuros 
em nossas vidas e ali a fé parece uma ilusão, mas praticar a ora-
ção significa também aceitar esta dificuldade. “Padre, eu rezo 
mas não sinto nada. Me sinto com o coração árido, seco. Não 
sei”. Mas devemos ir adiante com essa fadiga dos momentos 
ruins, momentos em que não sentimos nada. Muitos santos e 
santas viveram a noite da fé e o silêncio de Deus, quando nós 
batemos, batemos e Deus não responde, e esses santos foram 
perseverantes.”. A Quaresma é um tempo propício para dedicar 
mais tempo e dar qualidade à nossa vida de oração. Mas para 
isso precisamos fazer um propósito de estabelecer um horário, 
escolher um lugar tranquilo, onde todos os dias fielmente dedi-
quemos um tempo à oração. Que tipo de oração? Aquela que 
melhor fizer sentir. Pode ser silenciosa, pode ser falando com 
Deus; pode ser lendo e meditando a Palavra de Deus, pode ser 
rezando o terço, pode ser escrevendo o que nos vem ao coração 
e apresentando a Deus, pode ainda ser rezando os salmos. O 
importante é que dediquemos um tempo do nosso dia a Deus. 
Se a oração é feita em família, deve seguir o mesmo método. A 
família deve determinar o horário e o lugar, para rezar juntos e 
o tipo de oração.  Quem quer ter uma vida de fé e cultivar uma 
espiritualidade, não pode viver sem um programa de vida de 
oração. Seremos muitas vezes tentados a não rezar, encontran-
do mil desculpas, para o não fazer, porque o tentador não quer 
que nos aproximemos de Deus. Rezar não é fácil , exige decisão, 
um grande esforço de vontade, de paciência, e dedicação. 

Pe. Manuel 

2ª PARTE DA MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO  
PARA A QUARESMA DE 2021 

 
2. A esperança como «água viva», que nos permite conti-
nuar o nosso caminho 
A samaritana, a quem Jesus pedira de beber junto do poço, 
não entende quando Ele lhe diz que poderia oferecer-lhe 
uma «água viva» (cf. Jo 4, 10-12); e, naturalmente, a primei-
ra coisa que lhe vem ao pensamento é a água material, ao 
passo que Jesus pensava no Espírito Santo, que Ele dará em 
abundância no Mistério Pascal e que infunde em nós a espe-
rança que não desilude. Já quando preanuncia a sua paixão e 
morte, Jesus abre à esperança dizendo que «ressuscitará ao 
terceiro dia» (Mt 20, 19). Jesus fala-nos do futuro aberto de 
par em par pela misericórdia do Pai. Esperar com Ele e graças 
a Ele significa acreditar que, a última palavra na história, não 
a têm os nossos erros, as nossas violências e injustiças, nem 
o pecado que crucifica o Amor; significa obter do seu Cora-
ção aberto o perdão do Pai. 
 
No contexto de preocupação em que vivemos atualmente 
onde tudo parece frágil e incerto, falar de esperança poderia 
parecer uma provocação. O tempo da Quaresma é feito para 
ter esperança, para voltar a dirigir o nosso olhar para a paci-
ência de Deus, que continua a cuidar da sua Criação, não 
obstante nós a maltratarmos com frequência (cf. 
Enc. Laudato si ’, 32-33.43-44). É ter esperança naquela re-
conciliação a que nos exorta apaixonadamente São Paulo: 
«Reconciliai-vos com Deus» (2 Cor 5, 20). Recebendo o per-
dão no Sacramento que está no centro do nosso processo de 
conversão, tornamo-nos, por nossa vez, propagadores do 
perdão: tendo-o recebido nós próprios, podemos oferecê-lo 
através da capacidade de viver um diálogo solícito e adotan-
do um comportamento que conforta quem está ferido. O 
perdão de Deus, através também das nossas palavras e ges-
tos, possibilita viver uma Páscoa de fraternidade. 
 
Na Quaresma, estejamos mais atentos a «dizer palavras de 
incentivo, que reconfortam, consolam, fortalecem, estimu-
lam, em vez de palavras que humilham, angustiam, irritam, 
desprezam» (FT, 223). Às vezes, para dar esperança, basta 
ser «uma pessoa amável, que deixa de lado as suas preocu-
pações e urgências para prestar atenção, oferecer um sorri-
so, dizer uma palavra de estímulo, possibilitar um espaço de 
escuta no meio de tanta indiferença» (FT, 224). 
 
No recolhimento e oração silenciosa, a esperança é-nos dada 
como inspiração e luz interior, que ilumina desafios e opções 
da nossa missão; por isso mesmo, é fundamental recolher-se 
para rezar (cf. Mt 6, 6) e encontrar, no segredo, o Pai da ter-
nura. 
Viver uma Quaresma com esperança significa sentir que, em 
Jesus Cristo, somos testemunhas do tempo novo em que 
Deus renova todas as coisas (cf. Ap 21, 1-6), «sempre dispos-
tos a dar a razão da [nossa] esperança a todo aquele que [no
-la] peça» (1 Ped 3, 15): a razão é Cristo, que dá a sua vida na 
cruz e Deus ressuscita ao terceiro dia. 

(Continua na próxima Folha) 
Vatican.va 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
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COM CORAÇÃO DE PAI 
 
Patris corde (Com coração de Pai) é o 
título da Carta Apostólica com que o 
Papa Francisco promulga um ano 
dedicado a S. José (8-12-2020 a 8-12-
2021), assinalando os 150 anos da 
sua declaração como Padroeiro da 
Igreja Católica, por Pio IX, em 1870. 
A referida Carta tem como objetivo 
“aumentar o amor por este grande 
Santo, para nos sentirmos impelidos 

a implorar a sua intercessão e para imitarmos as suas virtu-
des e o seu desvelo”.  Sendo ele também o Padroeiro da 
nossa Paróquia, ainda mais devemos honrá-lo como se de-
ve e prepararmo-nos assim para o dia da sua festa que será 
a 19 de março. A folha paroquial irá publicar a cada semana 
um capítulo, da carta apostólica do Papa. Uma oportunida-
de para entrar no coração de São José e conhecer o seu 
coração de pai, assim como o Papa nos propõe. Iniciamos 
com a introdução: 
 
COM CORAÇÃO DE PAI: assim José amou a Jesus, designado 
nos quatro Evangelhos como «o filho de José».[1] 
Os dois evangelistas que puseram em relevo a sua figura, 
Mateus e Lucas, narram pouco, mas o suficiente para fazer 
compreender o género de pai que era e a missão que a Pro-
vidência lhe confiou. 
Sabemos que era um humilde carpinteiro (cf. Mt 13, 55), 
desposado com Maria (cf. Mt 1, 18; Lc 1, 27); um «homem 
justo» (Mt 1, 19), sempre pronto a cumprir a vontade de 
Deus manifestada na sua Lei (cf. Lc 2, 22.27.39) e através 
de quatro sonhos (cf. Mt 1, 20; 2, 13.19.22). Depois duma 
viagem longa e cansativa de Nazaré a Belém, viu o Messias 
nascer num estábulo, «por não haver lugar para eles» (Lc 2, 
7) noutro sítio. Foi testemunha da adoração dos pastores 
(cf. Lc 2, 8-20) e dos Magos (cf. Mt 2, 1-12), que representa-
vam respetivamente o povo de Israel e os povos pagãos. 
Teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus, a 
quem deu o nome revelado pelo anjo: dar-Lhe-ás «o nome 
de Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus peca-
dos» (Mt 1, 21). Entre os povos antigos, como se sabe, dar 
o nome a uma pessoa ou a uma coisa significava conseguir 
um título de pertença, como fez Adão na narração do Gé-
nesis (cf. 2, 19-20). 
No Templo, quarenta dias depois do nascimento, José – 
juntamente com a mãe – ofereceu o Menino ao Senhor e 
ouviu, surpreendido, a profecia que Simeão fez a respeito 
de Jesus e Maria (cf. Lc 2, 22-35). Para defender Jesus de 
Herodes, residiu como forasteiro no Egito (cf. Mt 2, 13-18). 
Regressado à pátria, viveu no recôndito da pequena e igno-
rada cidade de Nazaré, na Galileia – donde (dizia-se) «não 
sairá nenhum profeta» (Jo 7, 52), nem «poderá vir alguma 
coisa boa» (Jo 1, 46) –, longe de Belém, a sua cidade natal, 
e de Jerusalém, onde se erguia o Templo.  

Foi precisamente durante uma peregrinação a Jerusa-
lém que perderam Jesus (tinha ele doze anos) e José e 
Maria, angustiados, andaram à Sua procura, acabando 
por encontrá-Lo três dias mais tarde no Templo discutin-
do com os doutores da Lei (cf. Lc 2, 41-50). 
Depois de Maria, a Mãe de Deus, nenhum Santo ocupa 
tanto espaço no magistério pontifício como José, seu 
esposo. Os meus antecessores aprofundaram a mensa-
gem contida nos poucos dados transmitidos pelos Evan-
gelhos para realçar ainda mais o seu papel central na 
história da salvação: o Beato Pio IX declarou-o 
«Padroeiro da Igreja Católica»,[2] o Venerável Pio XII 
apresentou-o como «Padroeiro dos operários»;[3] e São 
João Paulo II, como «Guardião do Redentor».[4] O povo 
invoca-o como «padroeiro da boa morte».[5] 
Assim, ao completarem-se 150 anos da sua declaração 
como Padroeiro da Igreja Católica, feita pelo Beato Pio 
IX, a 8 de dezembro de 1870, gostaria de deixar «a boca 
– como diz Jesus – falar da abundância do cora-
ção» (Mt 12, 34), para partilhar convosco algumas refle-
xões pessoais sobre esta figura extraordinária, tão próxi-
ma da condição humana de cada um de nós. Tal desejo 
foi crescendo ao longo destes meses de pandemia em 
que pudemos experimentar, no meio da crise que nos 
afeta, que «as nossas vidas são tecidas e sustentadas 
por pessoas comuns (habitualmente esquecidas), que 
não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, 
nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas 
que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimen-
tos decisivos da nossa história: médicos, enfermeiras e 
enfermeiros, trabalhadores dos supermercados, pessoal 
da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, 
voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos – mas mui-
tos – outros que compreenderam que ninguém se salva 
sozinho. (…) Quantas pessoas dia a dia exercitam a paci-
ência e infundem esperança, tendo a peito não semear 
pânico, mas corresponsabilidade! Quantos pais, mães, 
avôs e avós, professores mostram às nossas crianças, 
com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e 
atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando 
o olhar e estimulando a oração! Quantas pessoas rezam, 
se imolam e intercedem pelo bem de todos».[6] Todos 
podem encontrar em São José – o homem que passa 
despercebido, o homem da presença quotidiana discre-
ta e escondida – um intercessor, um amparo e uma guia 
nos momentos de dificuldade. 

 

São José lembra-nos que todos aqueles 
que estão, aparentemente, escondidos 
ou em segundo plano, têm um prota-
gonismo sem paralelo na história da 
salvação. A todos eles, dirijo uma pala-
vra de reconhecimento e gratidão. 

link 
(Continua na próxima folha) 

http://www.conferenciaepiscopal.pt/v1/carta-apostolica-patris-corde-do-papa-francisco/

