
3º Domingo da Quaresma – Ano C 
  
Nesta terceira etapa da caminhada para a Páscoa somos 
chamados, mais uma vez, a repensar a nossa existência. 
O tema fundamental da liturgia de hoje é a “conversão”. 
Com este tema enlaça-se o da “libertação”: o Deus 
libertador propõe-nos a transformação em homens 
novos, livres da escravidão do egoísmo e do pecado, para 
que em nós se manifeste a vida em plenitude, a vida de 
Deus. 
A primeira leitura fala-nos do Deus que não suporta as 
injustiças e as arbitrariedades e que está sempre 
presente naqueles que lutam pela libertação. É esse Deus 
libertador que exige de nós uma luta permanente contra 
tudo aquilo que nos escraviza e que impede a 
manifestação da vida plena.  
A segunda leitura avisa-nos que o cumprimento de ritos 
externos e vazios não é importante; o que é importante é 
a adesão verdadeira a Deus, a vontade de aceitar a sua 
proposta de salvação e de viver com Ele numa comunhão 
íntima. 
O Evangelho contém um convite a uma transformação 
radical da existência, a uma mudança de mentalidade, a 
um recentrar a vida de forma que Deus e os seus valores 
passem a ser a nossa prioridade fundamental. Trata-se de 
um convite à mudança radical, à reformulação total da 
vida, da mentalidade, das atitudes, de forma que Deus e 
os seus valores passem a estar em primeiro lugar. É este 
caminho a que somos chamados a percorrer neste 
tempo, a fim de renascermos, com Jesus, para a vida 
nova do Homem Novo.  

 (Dehonianos) 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
10h (Telhal), 11h (Pexiligais), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

AGENDA 

Festa de São José  
Celebramos, neste domingo, a Festa Paroquial de São 
José. Nas eucaristias deste dia, o andor com a Imagem de 
São José visitará os Núcleos.  
Às 16h00 – Solene Procissão, saindo da Capela do 
Algueirão Velho, para a Igreja Matriz, seguida da Santa 
Missa. Convidamos a participarem para honrarem o nosso 
padroeiro. 
 

Peregrinação paroquial a Fátima 
A nossa paróquia organizará a tradicional Peregrinação a 
Fátima em autocarro, no dia 25 de abril. Quem desejar 
participar deve inscrever-se nos Núcleos. O custo do 
autocarro será de 12€ por pessoa, se for com almoço, o 
custo será de 25€. Pedimos que se inscrevam 
atempadamente. 
 

Produtos da Jornada Mundial da Juventude 
Está disponível, nos Cartórios dos Núcleos, o catálogo dos 
produtos oficiais da Jornada da Juventude. Quem estiver 
interessado em adquiri-los, deve encomendá-los nos 
respetivos Cartórios. 
 

Encontro Família Amoris Letitia  
A Pastoral Familiar convida a participar do próximo 
encontro sobre a exortação apostólica Amoris Laetitia, no 
domingo, dia 27, a partir das 16h00, no salão paroquial. O 
encontro é aberto a quem deseje participar, para 
aprofundar este tema.  

RENÚNCIA QUARESMAL 
 

Na mensagem para a Quaresma 2022, o Cardeal 
Patriarca de Lisboa anunciou que a renúncia Quaresmal 
deste ano será destinada em parte à Diocese de Palai 
(Índia) a favor do seu hospital, que atende 
especialmente a população mais pobre; e em parte à 
Cáritas Diocesana de Lisboa, para apoiar as necessidades 
do povo ucraniano, duramente atingido pela guerra. 
Sobre a renúncia quaresmal de 2021, D. Manuel 
Clemente revelou que   juntou 117.614,32 €, destinados 
à Cáritas Diocesana de Lisboa, para continuar a 
responder a necessidades geradas pela pandemia.  
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III Domingo da Quaresma - 20 de Março de 2022 

 MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO  
PARA A QUARESMA 2022 

  

«Não nos cansemos de fazer o bem; porque, a seu tempo 
colheremos, se não tivermos esmorecido. Portanto, enquanto 
temos tempo, pratiquemos o bem para com todos» (Gal 6, 9-
10a). 
 

(Continuação do número anterior) 

2. «Não nos cansemos de fazer o bem» 
A Quaresma chama-nos a repor a nossa fé e esperança no 
Senhor (cf. 1 Ped 1, 21), pois só com o olhar fixo em Jesus 
Cristo ressuscitado (cf. Heb 12, 2) é que podemos acolher a 
exortação do Apóstolo: «Não nos cansemos de fazer o 
bem» (Gal 6, 9).   
Não nos cansemos de rezar. Jesus ensinou que é necessário 
«orar sempre, sem desfalecer» (Lc 18, 1). Precisamos de 
rezar, porque necessitamos de Deus. A ilusão de nos bastar 
a nós mesmos é perigosa. Se a pandemia nos fez sentir de 
perto a nossa fragilidade pessoal e social, permita-nos esta 
Quaresma experimentar o conforto da fé em Deus, sem a 
qual não poderemos subsistir (cf. Is 7, 9). No meio das 
tempestades da história, encontramo-nos todos no mesmo 
barco, pelo que ninguém se salva sozinho; mas sobretudo 
ninguém se salva sem Deus, porque só o mistério pascal de 
Jesus Cristo nos dá a vitória sobre as vagas tenebrosas da 
morte. A fé não nos preserva das tribulações da vida, mas 
permite atravessá-las unidos a Deus em Cristo, com a 
grande esperança que não desilude e cujo penhor é o amor 
que Deus derramou nos nossos corações por meio do 
Espírito Santo (cf. Rm 5, 1-5). 
 
Não nos cansemos de extirpar o mal da nossa vida. Possa o 
jejum corporal, a que nos chama a Quaresma, fortalecer o 
nosso espírito para o combate contra o pecado. Não nos 
cansemos de pedir perdão no sacramento da Penitência e 
Reconciliação, sabendo que Deus nunca Se cansa de 
perdoar. Não nos cansemos de combater a concupiscência, 
fragilidade esta que inclina para o egoísmo e todo o mal, 
encontrando no decurso dos séculos vias diferentes para 
fazer precipitar o homem no pecado (cf. Encíclica Fratelli 
tutti, 166). Uma destas vias é a dependência dos meios de 
comunicação digitais, que empobrece as relações humanas. 
A Quaresma é tempo propício para contrastar estas ciladas, 
cultivando ao contrário uma comunicação humana mais 
integral (cf. ibid., 43), feita de «encontros reais» (ibid., 50), 
face a face. 
 
Não nos cansemos de fazer o bem, através duma operosa 
caridade para com o próximo. Durante esta Quaresma, 
exercitemo-nos na prática da esmola, dando com alegria 
(cf. 2 Cor 9, 7). Deus, «que dá a semente ao semeador e o 
pão em alimento» (2 Cor 9, 10), provê a cada um de nós os 
recursos necessários para nos nutrirmos e ainda para 
sermos generosos na prática do bem para com os outros.  

Se é verdade que toda a nossa vida é tempo para semear 
o bem, aproveitemos de modo particular esta Quaresma 
para cuidar de quem está próximo de nós, para nos 
aproximarmos dos irmãos e irmãs que se encontram 
feridos na margem da estrada da vida (cf. Lc 10, 2537). A 
Quaresma é tempo propício para procurar, e não evitar, 
quem passa necessidade; para chamar, e não ignorar, 
quem deseja atenção e uma boa palavra; para visitar, e 
não abandonar, quem sofre a solidão. Acolhamos o apelo 
a praticar o bem para com todos, reservando tempo para 
amar os mais pequenos e indefesos, os abandonados e 
desprezados, os discriminados e marginalizados (cf. 
Encíclica Fratelli tutti, 193). 

(continua) 

PAPA VAI CONSAGRAR RÚSSIA E UCRÂNIA 
AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 

O Papa vai consagrar a Rússia e Ucrânia ao Imaculado 
Coração de Maria, em ligação a Fátima, no dia 25 de março, 
anunciou ontem o Vaticano. “Na sexta-feira, 25 de março, 
durante a Celebração da Penitência, a que presidirá às 17h00 
[menos uma em Lisboa] na Basílica de São Pedro, o Papa 
Francisco consagrará a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado 
Coração de Maria. 
A nota adianta que “o mesmo ato, no mesmo dia, será 
realizado em Fátima por sua eminência o cardeal Krajewski, 
esmoler de Sua Santidade, como enviado do Santo Padre”. A 
celebração, na Cova da Iria, vai decorrer na Capelinha das 
Aparições. 
O cardeal Konrad Krajewski, de nacionalidade polaca, esteve 
na última semana junto da população ucraniana, vítima da 
guerra, como enviado especial do Papa. A 25 de março de 
1984, o Papa São João Paulo II presidiu à consagração do 
mundo ao coração de Maria, no Vaticano, diante da imagem 
de Nossa Senhora de Fátima, venerada na Capelinha das 
Aparições, a mesma que, em 2000, colocou entre os bispos 
de todo o mundo, consagrando-lhe o terceiro milénio. 
O testemunho dos videntes de Fátima regista que, na 
aparição de 13 de julho de 1917, Nossa Senhora lhes disse: 
“Para impedir a guerra virei pedir a consagração da Rússia ao 
meu Imaculado Coração e a Comunhão reparadora nos 
Primeiros Sábados”. “Se atenderem a meus pedidos, a Rússia 
se converterá e terão paz; se não, espalhará seus erros pelo 
mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os 
bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que 
sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu 
Imaculado Coração triunfará. 

(Ecclesia) 
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