
V Domingo da Quaresma 
 

Na liturgia do 5º Domingo da Quaresma ecoa, com insis-
tência, a preocupação de Deus no sentido de apontar ao 
homem o caminho da salvação e da vida definitiva. A 
Palavra de Deus garante-nos que a salvação passa por 
uma vida vivida na escuta atenta dos projectos de Deus e 
na doação total aos irmãos. 
Na primeira leitura, Jahwéh apresenta a Israel a proposta 
de uma nova Aliança. Essa Aliança implica que Deus mu-
de o coração do Povo, pois só com um coração transfor-
mado o homem será capaz de pensar, de decidir e de 
agir de acordo com as propostas de Deus. 
A segunda leitura apresenta-nos Jesus Cristo, o sumo-
sacerdote da nova Aliança, que Se solidariza com os ho-
mens e lhes aponta o caminho da salvação. Esse caminho 
(e que é o mesmo caminho que Jesus seguiu) passa por 
viver no diálogo com Deus, na descoberta dos seus desa-
fios e propostas, na obediência radical aos seus projec-
tos. 
O Evangelho convida-nos a olhar para Jesus, a aprender 
com Ele, a segui-l’O no caminho do amor radical, do dom 
da vida, da entrega total a Deus e aos irmãos.  
O caminho que Jesus aponta aos homens é o caminho do 
amor radical, do dom da vida, da entrega total a Deus e 
aos irmãos. Este caminho pode parecer, por vezes, um 
caminho de fracasso, de cruz; pode ser um caminho que 
nos coloca à margem desses valores que o mundo admi-
ra e consagra; pode parecer um caminho de perdedores 
e de fracos, reservado a quem não tem a coragem de se 
impor, de vencer a todo o custo, de conquistar o mundo. 
No entanto, Jesus garante-nos: a vida plena e definitiva 
nasce do dom de si mesmo, do serviço simples e humilde 
prestado aos irmãos (sobretudo aos pequenos e aos po-
bres), da disponibilidade para nos esquecermos de nós 
próprios e para irmos ao encontro das necessidades dos 
outros, da capacidade para nos solidarizarmos com os 
irmãos que sofrem, da coragem com que enfrentamos 
tudo aquilo que gera sofrimento e morte. Estamos dis-
postos a seguir a proposta de Jesus?              

Dehonianos 
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Algueirão - Mem Martins - Mercês 

 

Ano XXI . N.º 938 Domingo V da Quaresma, Ano B 

MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h30 (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30, 16h30 e 19h (Algueirão) 

AGENDA 
 

-No próximo domingo, dia 27, celebraremos o Domingo de 
Ramos e início da semana Santa. Neste dia, nas celebrações 
das Missas será feita a bênção dos ramos. Por causa da Pan-
demia, não será possível adquirir ramos na Igreja. Por isso, 
quem desejar ter um ramo abençoado, deverá trazê-lo de 
casa.  
 
- Esta semana teremos as confissões em preparação da Pás-
coa, nos três Núcleos, conforme o programa publicado na 
folha. Convidamos a celebrarem o Sacramento da confissão, 
como dom pascal que Cristo confiou à sua Igreja. 

DOMINGO DA CARIDADE PAROQUIAL 

Depois do confinamento e do retorno às missas 

presenciais, retomamos novamente o nosso compromisso 

mensal do “Domingo da Caridade paroquial” que tem sido 

uma mais-valia no apoio prestado pelo nosso Centro Social 

Paroquial às famílias carenciadas da paróquia, que têm vindo 

a aumentar muito neste tempo de pandemia. 

Para o próximo domingo, dia 27, convidamos todos os paro-

quianos a oferecerem, nas eucaristias dos Núcleos, alimentos 

não perecíveis (enlatados, leite, produtos de higiene). Podem 

também trazer durante a semana e colocar no cesto que está 

à porta das igrejas. 

Na Quaresma, uma das boas obras recomendadas, é a da 

“Esmola” ou caridade, como gesto concreto e fruto do jejum 

e da renúncia quaresmal que fizeram. 

Sejam generosos. 

5ª SEMANA DA QUARESMA 
TEMA: 

“Se o grão de trigo, lançado à terra, 
não morrer, fica só; 

mas se morrer, 
dará muito fruto.” 

DESAFIO 
Oferecer esta semana o fruto 
da minha renúncia quaresmal 
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HORÁRIO DAS CONFISSÕES EM PREPARAÇÃO 
PARA A PÁSCOA 

 
A Quaresma é o tempo propício para uma revisão de vida 
e para renovar a nossa relação com Deus, através do sa-
cramento da reconciliação ou confissão. O preceito antigo 
da Igreja de confessar-se pela Páscoa da ressurreição ain-
da é muito recomendado. Muitos dos nossos fiéis, mesmo 
praticantes, estão há anos sem se confessar e continuam a 
receber o corpo de Cristo na comunhão, coisa que não é 
recomendada, porque precisamos, de vez em quando, 
purificar a nossa vida diante de Deus, para receber digna-
mente e com o respeito que merece a sagrada comunhão.  
 
Precisamos de crescer na fé, para entendermos que o sa-
cramento da confissão é a ação de Jesus que perdoa, atra-
vés dos ministros que celebram o sacramento, em nome 
da Igreja. É nesta fé que convidamos a todos a fazerem 
uma boa confissão para a Páscoa. Os sacerdotes irão res-
peitar as distâncias e a desinfeção.   
 
Os horários são:  
Terça-feira, dia 23, Salão das Mercês, das 16h às 22h 
Quinta feira, dia 25, Igreja da Natividade, das 15h às 22h 
Sexta feira, dia 26, Igreja de São José do Algueirão, das 
15h às 22h 
 

OS TRÊS PILARES DA QUARESMA  
“A ESMOLA” (CARIDADE) 

Continuando a nossa reflexão sobre os três pilares da 
Quaresma, ou as três boas obras do cristão: “A Oração, 
o Jejum e a Esmola”. Três dimensões fundamentais da 
vida cristã para termos uma espiritualidade sã e equili-
brada. No último número da folha Paroquial, tratamos o 
sentido bíblico do Jejum.  Hoje, vamos refletir sobre a 
outra dimensão da prática quaresmal que é a “Esmola”. 
Se a oração nos ajuda a viver uma boa relação com Deus 
e o Jejum nos faz entrar em nós mesmos, com um exer-
cício de ascese, feita de renúncias por amor, a esmola 
leva-nos a olhar para o irmão e a ter gestos concretos de 
amor, de partilha e solidariedade. A esmola era a pala-
vra usada naquela época, mas hoje, “dar esmola” é qua-
se ofensivo para o nosso irmão necessitado. É considera-
do um gesto que humilha o outro, feito para nos livrar 
dele e das moedinhas que nos incomodam no bolso. 
Falar de Caridade e de solidariedade, hoje traduzem me-
lhor o que estava no coração de Jesus. Com este concei-
to, entendemos toda a forma de caridade e de solidarie-
dade fraterna, que nos leva a   abrir o nosso coração e a 
sentir a compaixão que Jesus sentia diante das pessoas 
que encontrava com alguma carência.  
Um outro aspeto da “esmola," que muitas vezes esque-
cemos, quando damos alguma coisa, é a ideia de dar 
aquilo que nos sobra, ou que não nos serve mais.  A cari-
dade verdadeira não dá o que sobra, mas dá daquilo que 
custa, que faz falta. Conhecemos a passagem evangélica 
da viúva pobre que deu tudo o que possuía, que deu o 
que lhe fazia falta. Dar esmola, é também ter consciên-
cia que naquele gesto de partilha que faço ao irmão 
mais necessitado, está Jesus que se esconde dentro “dos 
irmãos mais pequeninos” e que, servindo-os, é a Ele que 
servimos e por isso Ele fala da prática das obras de mise-
ricórdia sobre as quais deveremos, um dia, responder 
diante de Deus: “eu tive fome, tive sede, estava sem 
roupa, sem casa, na prisão, doente” (cf Mt 25).  Somos 
reconhecidos como cristãos através do amor a Deus e 
ao próximo, mas a tentação do egoísmo e do fechamen-
to diante das necessidades do próximo é grande!  Parti-
lhar o que temos e o que somos e até o que também 
precisamos, põe-nos na posição exacta em que Deus nos 
criou: parte de um povo que caminha para Ele, em que a 
distância não pode querer dizer indiferença. A igreja 
recomenda que na Quaresma tenhamos estes gestos de 
caridade e solidariedade. A caridade é considerada um 
dos efeitos da conversão, que nos leva a sair de nós 
mesmos para irmos ao encontro do irmão.  A austerida-
de de vida, a renúncia quaresmal e o jejum são atitudes 
interiores, motivadas pela solidariedade e partilha. É um 
convite para que nesta Quaresma, sejamos mais solidá-
rios, fazendo alguma boa ação para ajudar os irmãos 
que mais precisam, como expressão da caridade cristã. 

Pe. Manuel Oliveira  
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QUATRO PASSOS NECESSÁRIOS PARA UMA 
BOA CONFISSÃO 

 

“Confessar-se com um sacerdote é um modo de pôr a 
minha vida nas mãos e no coração de alguém, que nes-
se momento atua em nome e por conta de Jesus. (…) É 
importante que vá ao confessionário, que me ajoelhe 
frente à Mãe Igreja chamada a distribuir a misericórdia 
de Deus. Há uma objetividade neste gesto, em ajoelhar
-me frente ao sacerdote, que nesse momento é o canal 
da graça que me chega e me cura”.  Se você tem dificul-
dades, medo ou vergonha de se confessar, pode escre-
ver em um papel os seus pecados. Isso ajudará muito 
você e o sacerdote. Talvez não lembre o ato de contri-
ção, não se preocupe, simplesmente diga que esqueceu 
e o sacerdote entenderá. 
 
O Catecismo, a Igreja propõe-nos quatro passos para 
uma boa confissão:   
- No primeiro, a pessoa deve colocar-se em ora-
ção, pedir a Deus a graça de uma sincera contrição;  
- No segundo, fazer um bom exame de consciência ao 
rezar, lembrar como foi a caminhada da última confis-
são até o presente;  
- Ir ao sacerdote e confessar.   
- Após a confissão, cumprir a penitência. 
São quatro passos que damos para poder receber o 
grande abraço de amor que Deus nosso Pai nos quer 
dar com este sacramento: “Deus espera-nos, como o 
pai da parábola, de braços estendidos, ainda que não o 
mereçamos. Não importa a nossa dívida. Como no caso 
do filho pródigo, apenas é preciso que abramos o cora-
ção”. 
 

Costuma dizer-se que uma boa confissão tem “4 C”: 
1. Clara: indicar qual foi a falta específica, sem acres-
centar desculpas. 
2. Concreta: referir o ato ou pensamento preciso, não 
usar frases genéricas. 
3. Concisa: evitar dar explicações o descrições desne-
cessárias. 
4. Completa: sem calar nenhum pecado grave, vencen-
do a vergonha. 
Nesta Páscoa, receba o abraço misericordioso de Jesus, 
através do sacramento da confissão e oiça da boca do 
Sacerdote, “os teus pecados estão perdoados” e sinta a 
alegria do coração e a libertação que aconteceu na sua 
vida. 

Fonte 

PAPA FRANCISCO DESAFIA OS CATÓLICOS A 
PROCURAR O SACRAMENTO DA RECONCILIA-

ÇÃO PARA PREPARAR A PÁSCOA 
 
O Papa desafia os católicos de todo o mundo a procurar o 
sacramento da Reconciliação, neste tempo de preparação 
para a Páscoa, desejando que encontrem padres com mi-
sericórdia. 
“Rezemos para que vivamos o sacramento da Reconcilia-
ção com uma profundidade renovada, para saborear o 
perdão e a infinita misericórdia de Deus. E rezemos para 
que Deus dê à sua Igreja padres misericordiosos e não tor-
turadores”. Ele deixa uma mensagem de esperança, elogi-
ando a força de renovação pessoal da Confissão. 
“Quando me vou confessar é para me curar, para curar a 
minha alma, para sair com mais saúde espiritual. Para pas-
sar da miséria à misericórdia”, indica. 
O centro da confissão não são os pecados que dizemos, 
mas o amor divino que recebemos e de que sempre preci-
samos. No centro da confissão é Jesus que nos espera, nos 
escuta e nos perdoa. Lembrem-se disto: no coração de 
Deus estamos nós, antes dos nossos erros”. 
“A confissão não é um "julgamento", mas um "encontro 
com um Deus que perdoa e esquece todos os pecados".   
 "Muitas vezes, as confissões parecem um procedimento, 
uma formalidade. Tudo muito mecânico, mas onde está o 
encontro? - questionou. Confessar-se não é ir a uma la-
vandaria para retirar uma mancha. Não! É ir ao encontro 
do Pai, que perdoa e faz festa". "Deus perdoa sempre! 
Não se cansa de perdoar. Ele perdoa tudo, desde que 
"estejas arrependido, Deus perdoa tudo". 
“O simples facto de uma pessoa ir ao confessionário indica 
que já há um início de arrependimento, ainda que não 
seja consciente. Se não tivesse existido esse movimento 
inicial, a pessoa não teria ido. Que esteja ali pode eviden-
ciar o desejo de uma mudança. A palavra é importante, 
explicita o gesto. Mas o próprio gesto é importante. 
Que conselhos daria a um penitente para fazer uma boa 
confissão? Que pense na verdade da sua vida diante de 
Deus, o que sente, o que pensa. Que saiba olhar-se com 
sinceridade a si próprio e ao seu pecado. E que se sinta 
pecador, que se deixe surpreender, assombrar por Deus.“ 

https://paroquiasfamilia-chaves.pt/guia-para-a-confissao/
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O que Deus disse ao nosso Santo 
– «José, Filho de David, não te-
mas…» (Mt 1, 20) –, parece repeti
-lo a nós também: «Não tenhais 
medo!» É necessário deixar de 
lado a ira e a desilusão para – 
movidos não por qualquer resig-
nação mundana, mas com uma 
fortaleza cheia de esperança – 

dar lugar àquilo que não escolhemos e, todavia, existe.  
Acolher a vida desta maneira introduz-nos num signifi-
cado oculto. A vida de cada um de nós pode recomeçar 
miraculosamente, se encontrarmos a coragem de a 
viver segundo aquilo que nos indica o Evangelho. E não 
importa se tudo parece ter tomado já uma direção er-
rada, e se algumas coisas já são irreversíveis. Deus po-
de fazer brotar flores no meio das rochas. E mesmo 
que o nosso coração nos censure de qualquer coisa, Ele 
«é maior que o nosso coração e conhece tudo» (1 Jo 3, 
20). 
Reaparece aqui o realismo cristão, que não deita fora 
nada do que existe. A realidade, na sua misteriosa per-
sistência e complexidade, é portadora dum sentido da 
existência com as suas luzes e sombras. É isto que leva 
o apóstolo Paulo a dizer: «Sabemos que tudo contribui 
para o bem daqueles que amam a Deus» (Rm 8, 28). E 
Santo Agostinho acrescenta: tudo, «incluindo aquilo 
que é chamado mal».[19] Nesta perspetiva global, a fé 
dá significado a todos os acontecimentos, sejam eles 
felizes ou tristes. 
Assim, longe de nós pensar que crer signifique encon-
trar fáceis soluções consoladoras. Antes, pelo contrá-
rio, a fé que Cristo nos ensinou é a que vemos em São 
José, que não procura atalhos, mas enfrenta de olhos 
abertos aquilo que lhe acontece, assumindo pessoal-
mente a responsabilidade por isso. 
O acolhimento de José convida-nos a receber os ou-
tros, sem exclusões, tal como são, reservando uma pre-
dileção especial pelos mais frágeis, porque Deus esco-
lhe o que é frágil (cf. 1 Cor 1, 27), é «pai dos órfãos e 
defensor das viúvas» (Sal 68, 6) e manda amar o foras-
teiro.[20] Posso imaginar ter sido do procedimento de 
José que Jesus tirou inspiração para a parábola do filho 
pródigo e do pai misericordioso  
 

(continua na próxima folha informativa) 
 

“Com coração de Pai” 
(da Carta Apostólica Papa Francisco 

dedicado a S. José) 
 
4. Pai no acolhimento 
José acolhe Maria, sem colocar condições prévias. Confia 
nas palavras do anjo. «A nobreza do seu coração fá-lo su-
bordinar à caridade aquilo que aprendera com a lei; e ho-
je, neste mundo onde é patente a violência psicológica, 
verbal e física contra a mulher, José apresenta-se como 
figura de homem respeitoso, delicado que, mesmo não 
dispondo de todas as informações, se decide pela honra, 
dignidade e vida de Maria. E, na sua dúvida sobre o me-
lhor a fazer, Deus ajudou-o a escolher iluminando o seu 
discernimento».[18] 
Na nossa vida, muitas vezes sucedem coisas, cujo significa-
do não entendemos. E a nossa primeira reação, frequen-
temente, é de desilusão e revolta. Diversamente, José dei-
xa de lado os seus raciocínios para dar lugar ao que suce-
de e, por mais misterioso que possa aparecer a seus olhos, 
acolhe-o, assume a sua responsabilidade e reconcilia-se 
com a própria história. Se não nos reconciliarmos com a 
nossa história, não conseguiremos dar nem mais um pas-
so, porque ficaremos sempre reféns das nossas expectati-
vas e consequentes desilusões. 
A vida espiritual que José nos mostra, não é um caminho 
que explica, mas um caminho que acolhe. Só a partir deste 
acolhimento, desta reconciliação, é possível intuir tam-
bém uma história mais excelsa, um significado mais pro-
fundo. Parecem ecoar as palavras inflamadas de Job, 
quando, desafiado pela esposa a rebelar-se contra todo o 
mal que lhe está a acontecer, responde: «Se recebemos os 
bens da mão de Deus, não aceitaremos também os ma-
les?» (Job 2, 10). 
José não é um homem resignado passivamente. O seu 
protagonismo é corajoso e forte. O acolhimento é um mo-
do pelo qual se manifesta, na nossa vida, o dom da forta-
leza que nos vem do Espírito Santo. Só o Senhor nos pode 
dar força para acolher a vida como ela é, aceitando até 
mesmo as suas contradições, imprevistos e desilusões. 
A vinda de Jesus ao nosso meio é um dom do Pai, para 
que cada um se reconcilie com a carne da sua história, 
mesmo quando não a compreende totalmente. 
 


