
Somos também chamados a celebrar com verdade o 
sacramento  da  Reconciliação. Além dos horários habi-
tuais (de 2ªf a 6ªf) haverá um tempo específico para a 
celebração das “Jornadas Penitenciais”. Procure cada 
um encontrar o melhor modo de se reconciliar.

I Leitura: Gn 9,8-15; Salmo: 24 (25); II Leitura: 1 Pe 3,18-22; Evangelho: Mc 1,12-15
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O amor é paciente (1 Cor 13,4)

1. O dia  dos namorados  reduziu  pratica-
mente a cinzas a quarta-feira que marcou 
o início da Quaresma! E na coincidência 
feliz destas duas datas, a Quaresma deste 
ano desafia-nos a não deixar esfriar o 
amor e a deixarmo-nos mover pelo amor 
de  Deus, que  Se entrega  na Cruz! Feliz-
mente há a Quaresma que “anuncia e nos 
torna possível voltarmos ao Senhor, de to-
do o coração e com a nossa vida” (Papa 
Francisco, Mensagem para a Quaresma 
2018), ou, como nos recorda o profeta 
Oseias, este é o tempo, em que Deus, 
apaixonado  pelo Seu Povo, como o espo-
so pela esposa, nos leva ao deserto, para 
nos falar ao coração e nos fazer voltar ao 
primeiro amor (cf. Os 2,16; Ap 2,4). A Quares-
ma pode ser vivida como uma espécie de 
namoro intensivo e extensivo, para não 
deixar esfriar o amor de Deus  “que corre 
o  risco  de apagar-se,  nos  nossos  cora-
ções” (MQ 2018). De algum modo, a nossa 
conversão  quaresmal passa pelos exercí-
cios de  aquecimento, de descida e de su-
bida, degrau a degrau, na escada da Cruz. 
2. E o primeiro degrau da escada do amor 
é a paciência (cf. 1 Cor 13,4). Esta paciência 
não é resignação nem conformismo, mas 
a virtude da resistência, para suportar as 
dificuldades do caminho e a lentidão e de-
mora da mudança. A paciência é realmen-
te uma qualidade do Deus da aliança, que 
sabe esperar por nós todo o tempo do 
mundo e que nos dá, mais uma vez, o 
tempo santo da Quaresma, para nos deci-
dirmos a entrar na arca do Seu amor, para 
nos deixarmos envolver no arco da Sua 
aliança! A história da salvação, desde o 
dilúvio, nos tempos de Noé, mostra-nos a 
infinita paciência de Deus, que conduziu e 
levou  adiante o Seu povo, um povo de ca-

Sacerdos Fiducia
beça-dura, que nem sempre correspondia 
às suas expetativas. Paciência é também 
aquela que Deus Pai tem com cada um de 
nós, acompanhando-nos e esperando os 
nossos tempos, os nossos lentos passos, 
em direção a Ele. 
3. Faz-nos muita falta esta paciência na 
vida familiar. É o atributo que São Paulo 
coloca à cabeça, quando descreve o amor 
cristão: o amor é paciente. Ter paciência 
não  é  deixar  que nos  maltratem perma-
nentemente,  nem  tolerar  agressões  físi-
cas, ou permitir que nos tratem como 
objetos.  O problema  surge quando exigi-
mos que as pessoas sejam perfeitas, ou 
quando  nos colocamos  no  centro, espe-
rando que tudo se faça segundo o nosso 
ritmo, o nosso jeito e a nossa vontade. A 
paciência implica sabedoria para dialogar 
com os limites, na minha vida e na vida 
dos outros; mas a impaciência não os 
quer admitir, ignora-os porque não sabe 
dialogar com eles. Ora, se não cultivarmos 
a virtude da paciência, encontraremos 
sempre desculpas para responder com 
ira, acabando por nos tornarmos pessoas 
que não sabem conviver, incapazes de do-
minar  os impulsos.  E então  a família tor-
nar-se-á  um  campo  de batalha. Esta pa-
ciência reforça-se quando reconheço que 
o outro, tal como é, mais lento ou mais 
apressado, mais calmo ou mais stressado, 
também tem direito a viver comigo nesta 
terra. O amor possui sempre um sentido 
de profunda compaixão, que leva a aceitar 
o outro como parte deste mundo, mesmo 
quando  age  de  modo  diferente  daquilo 
que eu desejaria (cf. Papa Francisco, AL, 
91-92).
4. Paremos  um  pouco, pensemos na pa-
ciência de  Deus  para  connosco  e imite-
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Adoração ao Santíssimo
Sacramento

5ª feira | 14h30 às 16h30
2ª a 6ª | 10h30 às 11h30

17h30 às 18h30

1ª e 3ª - 5ª feira | 10h45 às 18h15

Lectio Divina
3ª feira e 6ª feira | 15h às 17h

Ação Social 
"Mar Solidário"

2ª feira a 6ª feira | 11h às 18h

Confissões

Jornadas 
Penitenciais

Abóboda 10/Mar - 10h às 13h
Tires 16/Mar - 10h às 13h

S.Pedro e S.João 17/Mar - 14h30 às 18h
StºAntónio 20/Mar - 9h às 23h
Carcavelos 21/Mar - 17h às 22h
S. Domingos de Rana 22/Mar - 21h às 23h

23/Mar - 15h30 às 21hParede
Cascais 27/Mar - 15h às 21h
Alcabideche 28/Mar - 15h30 às 19h

- Dia 18 de Março, pelas 13h00, realiza-se o Almoço da 
Festa de São José, organizado pela L.I.A.M.

ta propriamente de um interdito alimentar, pois distingue 
o  cristianismo a ausência  de normas desse teor. Trata-
-se de procurar uma moderação que nos chega pela so-
briedade. No alimento jogam-se muitas representações 
simbólicas. Por  exemplo, derramamos sangue (quer di-
zer, vida) para nos alimentarmos das outras criaturas. 
Ou alimentamo-nos  de uma mesa abundante sem pen-
sar na penúria de tantos dos nossos semelhantes. O je-
jum repõe  uma lógica mais fraterna. Ajuda-nos a relati-
vizar as reivindicações do nosso eu e os direitos  que 
temos por adquiridos. Dá-nos consciência das múltiplas 
formas da nossa voracidade. Introduz sentido crítico nas 
nossas confortáveis rotinas. E aponta-nos o caminho da 
renúncia voluntária como meio de crescimento interior. 
A terceira via é a da esmola, estrada que os cristãos 
também condividem com outras confissões. A pergunta 
que Deus faz a Caim: “onde está o teu irmão?”, ressoa 
aqui como um programa para atuar a solidariedade e a 
partilha  dos bens.  Recorda o Papa  Francisco: “A Qua-
resma é um tempo propício para mostrar este interesse 
pelo outro, através de um sinal - mesmo pequeno, mas 
concreto - da nossa participação na humanidade que 
temos em comum”.



“Voltar ao Senhor de todo o 
coração e com toda a nossa vida”

Rui Saraiva
Partindo da frase do Evangelho de S. Ma-
teus “Porque se multiplicará a iniquidade, 
vai resfriar o amor de muitos” (Mt 24,12), o 
Santo Padre recorda na sua Mensagem 
que “Deus na sua providência oferece-nos 
a Quaresma” para “voltar ao Senhor de 
todo o coração e com toda a nossa vida”.
Falsos profetas 
Jesus, no texto de Mateus, “anuncia uma 
grande tribulação e descreve a situação 
em que poderia encontrar-se a comunida-
de dos crentes” – escreve o Papa – tudo 
devido a “falsos profetas” enganadores 
que quase apagam dos corações “o amor 
que é o centro de todo o Evangelho”.
Os falsos  profetas podem ser “encantado-
res de serpentes” que se aproveitam das 
“emoções humanas para escravizar as 
pessoas” – afirma o Santo Padre recordan-
do que muitos “homens e mulheres vivem 
fascinados  pela ilusão  do dinheiro, quan-
do este, na realidade, os torna escravos do 
lucro ou de interesses mesquinhos”. “Solu-
ções simples e imediatas para todas as 
aflições” é o que oferecem profetas “char-
latães” propondo  “remédios  que se mos-
tram completamente ineficazes”, em parti-
cular, aos jovens em forma de “droga, de 
relações passageiras, de lucros fáceis 
mas desonestos” – escreve Francisco cha-
mando a atenção para os perigos de uma 
“vida completamente virtual” na qual estes 
falsos  profetas “oferecem  coisas sem va-

Tempo de Quaresma
Tolentino Mendonça

A frase é de Kafka, mas a turbulência e a 
melancolia que nela cabem são nossas. A 
frase é esta: “Existe a meta, mas não exis-
te o caminho”. Porventura é assim que nos 

mos a paciência de Jesus. Peçamos ao 
Senhor que  nos dê paciência para supor-
tar com alegria as provações da vida e 
aceitar com humor os limites, sem ceder à 
ira. À  mesa, desliguemos o televisor, o te-
lemóvel, o computador, e dialoguemos, 
em família, a partir destas perguntas: Sou 
capaz de aceitar o ritmo, o feitio e o modo 
de ser dos outros? Ou perco a paciência 
com a lentidão e o jeito de ser dos que me 
rodeiam? 
5. E pelas vezes em que nos colocámos 
no centro do mundo e impusemos a nossa 
vontade… pelas vezes em que reagimos 
com agressividade, ira e azedume… pelas 
vezes em que não aceitámos os outros na 
sua  maneira  singular de ser e agir, peça-
mos perdão ao Senhor, que é lento para a 
ira (Nm 14,18; Ex 34,6) e rico em misericórdia. 

lor, tiram aquilo que é mais precioso como 
a dignidade, a liberdade e a capacidade 
de amar”.
“Discernir” é o modo proposto pelo Papa 
para que “cada um de nós” verifique “se 
está ameaçado pelas mentiras destes “fal-
sos profetas”. Porque “é preciso aprender 
a não se  deter no nível  imediato, superfi-
cial, mas reconhecer o que deixa dentro 
de nós um rasto bom e mais duradouro, 
porque  vem  de  Deus e  visa  verdadeira-
mente o nosso bem” – afirma.
Amor que se torna frio
Francisco recorda no seu texto para a 
Quaresma a ‘Divina Comédia’ de Dante 
Alighieri que descreve o Inferno com “o 
diabo sentado num trono de gelo”. Com 
esta imagem do gelo e do frio o Papa apre-
senta sinais reveladores do apagamento 
do amor em cada um de nós. Um amor 
que se torna frio e que “corre o risco de se 
apagar em nós”.
A ganância do dinheiro e a recusa de 
Deus são  sinais  concretos  de um privile-
giar da “violência” sobre aqueles que “são 
considerados uma ameaça para as nossas 
certezas” – diz o Papa: o bebé recém-nas-
cido, a pessoa idosa doente, o hóspede de  
passagem, o estrangeiro, “mas também o 
próximo que não corresponde às nossas 
expetativas”.
Abate-se também sobre “a criação” esta 
frieza do amor – lembra o Santo Padre: “a 
terra está envenenada por resíduos lança-
dos por negligência e por interesses; os 
mares, também eles poluídos, devem infe-
lizmente guardar os despojos de tantos 
náufragos das migrações forçadas; os 
céus – que,  nos  desígnios de Deus, can-
tam a sua glória – são sulcados por máqui-
nas que fazem chover instrumentos de 
morte” – afirma Francisco.
E também nas nossas comunidades o 
amor está frio porque nelas prolifera o 
egoísmo, “o pessimismo estéril” e “a men-
talidade mundana que induz a ocupar-se 
apenas do que dá nas vistas, reduzindo 
assim o ardor missionário” – escreve o 
Papa.
Agir na Quaresma
Para agir sobre esta frieza que se abate 
sobre nós, o Santo Padre propõe em “tem-
po de Quaresma” o “remédio doce da ora-
ção, da esmola e do jejum” oferecido pela 
“Igreja, nossa mãe e mestra”. 
Com a oração podemos “descobrir as 
mentiras secretas” que nos enganam e 

encontrar “consolação em Deus”. Ele é 
nosso Pai e quer para nós a vida” – 
escreve Francisco. 
A esmola é libertadora da ganância e “aju-
da-nos a descobrir que o outro é nosso 
irmão: aquilo que possuo, nunca é só 
meu” – frisa o Papa assumindo um desejo: 
”como gostaria que a esmola se tornasse 
um verdadeiro estilo de vida para todos”. 
Francisco recordou, a este propósito, a 
recolha de coletas “a favor das Igrejas e 
populações em dificuldade”, mas também 
lembrou a  importância  de estarmos aten-
tos a “cada irmão que nos pede ajuda”.
Finalmente, o jejum, tem a força de desar-
mar a nossa violência “constituindo uma 
importante ocasião de crescimento” – 
escreve o Papa sublinhando que o jejum 
“permite-nos experimentar o que sentem 
quantos não possuem sequer o mínimo 
necessário”.
A luz da Páscoa
Na sua Mensagem o Santo Padre convida, 
em particular, “os membros da Igreja, a 
empreender com ardor o caminho da Qua-
resma, apoiados na esmola, no jejum e na 
oração” e recorda que Deus “sempre nos 
dá  novas  ocasiões, para  podermos reco-
meçar a amar”.
Francisco propõe a iniciativa «24 horas pa-
ra o Senhor» como uma “ocasião propícia” 
para  “celebrar o  sacramento da Reconci-
liação num  contexto de adoração eucarís-
tica”. Agendada para os dias 9 e 10 de 
março, o  Papa pede que “em cada dioce-
se” esteja aberta “pelo menos um igreja” 
durante  24 horas consecutivas “oferecen-
do a  possibilidade  de adoração e da con-
fissão sacramental”.
O Papa  Francisco no final da sua Mensa-
gem assinala que na noite de Páscoa um 
«lume  novo» aceso  no  “círio pascal” “ex-
pulsará a  escuridão e iluminará a assem-
bleia litúrgica”. É a “luz de Cristo, gloriosa-
mente  ressuscitado”  que  dissipa “as tre-
vas” inflamando o nosso coração de fé, 
esperança e  amor” – declara  o Santo Pa-
dre pedindo que não nos esqueçamos de 
rezar por ele.

sentimos. Capazes de identificar o que se-
ria o  bem, mas confusos quanto às possi-
bilidades de alcança-lo. Motivados por 
uma promessa de felicidade que cumpra 
plenamente a existência, mas incertos 
quanto aos passos a dar nessa direção. 
Firmes na teoria, mas  embaraçados  na 
prática. Dispostos inclusive a abdicar de  
tudo,  condescendendo  com a  expropria-
ção de nós próprios. 
Trazemos tatuado na carne o inciso de 
Dante: a meio do caminho eis que a estra-
da como que se esfuma, e sentimo-nos a 
entrar, por uma razão ou por outra, numa 
“selva obscura”. 
Desde a passada quarta-feira, que os cris-
tãos chamam quarta feira de cinzas, até à 
noite pascal abriu-se para eles um tempo, 
austero  na  forma,  mas   impressionante-
mente audaz no propósito: ligar de forma 
mais objetiva, e por certo também mais 
autêntica, aquilo que creem ser a meta a 
um exercício concreto e quotidiano, isto é, 
a um caminho. A Quaresma não tem outro 
sentido. E se é verdade que ela toca de 
modo muito diferenciado o conjunto dos 
cristãos, não deixa de ser uma experiência 
que se destina a todos. É isso precisamen-
te que o Papa Francisco recorda na sua 
mensagem  anual: “Gostaria de pedir a to-
dos  para viverem este  tempo de Quares-
ma como um percurso de formação do co-
ração”. 
A tradição cristã, muito sustentada pela li-
turgia, aponta três vias que perfazem o 
único caminho de conversão.
A primeira via é a oração. O cristão é cha-
mado a  fazer do tempo um templo, espiri-
tualizando a globalidade da existência 
através da  oração. A oração é uma dispo-
nibilidade à relação que depois se concre-
tiza numa determinada prática. É uma 
ponte  lançada  com confiança, muitas ve-
zes no meio da completa escuridão, entre 
o eu e o Tu,  entre o tangível e o Transcen-
dente, entre o homem e Deus. E o orante 
sabe que tudo nele reza: as suas palavras 
e o seu silêncio, as expressões vocais mas 
também as simplesmente corporais, o que 
ele sabe e o que ele ignora. Não é sem 
razão que  os padres  do  deserto lembra-
vam que abrir as mãos é já rezar. E São 
Francisco dizia o mesmo do caminhar a 
pé. A Quaresma será para os cristãos um 
tempo de reencontro com a oração.
A segunda via, e que várias tradições reli-
giosas perfilham, é a do jejum. Não se tra-



PROGRAMA QUARESMAL

Para Não Deixar Resfriar o AMOR

Felizmente há a Quaresma que “anuncia e nos torna possível voltarmos ao Senhor, de 
todo o coração e com a nossa vida” (Papa Francisco, Mensagem para a Quaresma 
2018). É um longo caminho, de regresso ao primeiro amor (cf. Os 2,16; Ap 2,4), uma 
espécie de namoro intensivo e extensivo, para não deixar esfriar o amor de Deus, “que 
corre o risco de apagar-se, nos nossos corações” (MQ 2018). Propomos a todos uma 
caminhada, desde as Cinzas ao Pentecostes, em sintonia com a nossa Diocese.

Como pôr este amor em movimento e nos deixarmos mover por ele? Que tipo de 
exercício de aquecimento podemos fazer, para que não chegue a resfriar o amor? Vede 
a escada, junto à Cruz. «Fora da cruz, não há outra escada, por onde se suba ao céu»” 
(Santa Rosa de Lima; CIC, n.º 618).  Os movimentos de descida e subida nesta escada 
sugerem-nos o paradoxo da descida e da subida de Jesus na Cruz e o sentido mais 
profundo do seu mistério pascal, assim dito por São João: “Deus amou de tal modo o 
mundo, que lhe entregou o seu Filho Unigénito” (Jo 3,16). Na verdade, a Cruz é, ao 
mesmo tempo, a escada por onde Jesus desce e é humilhado e por onde Ele sobe, para 
ser exaltado. Nela, o cristão aprende de Cristo, o caminho do amor, pelo qual se sobe 
descendo e se desce subindo! 
Cada degrau da Cruz será sinalizado, com um dos atributos do amor, apresentados por 
São Paulo no seu Hino à Caridade (1 Cor 13,4-7). 

Esta escada, pela qual subimos descendo e descemos subindo, ajuda-nos a 
compreender que é tão necessário “o esforço da caridade” (1 Ts 1,3), para que o amor 
não corra o risco de esfriar. Semana a semana, descemos (da Quaresma à Páscoa) e 
subimos (da Páscoa ao Pentecostes) pelos degraus da Cruz, sinalizando cada um deles 
com os atributos do amor, apresentados por São Paulo no seu Hino ao Amor (1 Cor 13) 
e magistralmente comentado pelo Papa Francisco na Exortação Apostólica A alegria do 
amor (cap. IV). Na folha dominical, apresentaremos, semanalmente, o atributo de cada 
semana e as propostas a viver em família. 
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Alguns Exercícios de Aquecimento 
na Escada do Amor

ESMOLA (Partilha)
1.1. Partilha com a comunidade paroquial: 
contribuição paroquial, no mês de março.
1.2. Partilha  com os pobres da comunida-
de: apoio à conferência vicentina no 3.º 
Domingo do mês.
1.3. Partilha mais alargada: contributo pe-
nitencial (Renúncia Quaresmal),  Fundo  
Diocesano de Solidariedade.
1.4. Partilha com a Caritas Diocesana de 
Lisboa: no peditório de 1 a 4 de março.

ORAÇÃO
2.1. Oração familiar à sexta-feira, com exa-
me de consciência em família, seguindo 
as sugestões apresentadas na Boletim pa-
roquial e que são inspiradas no Hino ao 
Amor comentado pelo Papa Francisco, no 
capítulo IV da Exortação Apostólica sobre 
a alegria do amor em família (Amoris Laetitia).
2.2. Tempos de oração em comunidade
2.2.1. Eucaristia dominical: é a oração por 
excelência da vida dos cristãos.
2.2.2. Iniciativa “24 horas para o Senhor”, 
na Igreja paroquial: das 10h30 do dia 9 de 
março às 10h00 do dia 10 de Março.
2.2.3. Lectio Divina, aberta a todos, às 
15h, Terça-feria e Sexta-feira
2.2.4. Via-Sacra todas as Sextas-feiras às 
10h30 e 17h45.

JEJUM
3.1. O Santo Padre pede-nos um dia de 
oração e de jejum pela Paz, na sexta-feira, 
dia 23 de fevereiro, em particular, pela paz 
na República Democrática do Congo e no 
Sudão do Sul. 
3.2. É-nos  sugerido  criar  hábitos  de so-
briedade, na comida e na bebida, nos gas-
tos de  água e  de luz. Também nos é pro-
posto comer sem a companhia invasiva do 
telemóvel e da televisão. Outra sugestão é 
rezar, pelo menos, antes das refeições e 
conversar mais em família.

RECONCILIAÇÃO (Confissões): 
Sábado, 17 de março, às 14h30 às 18h.

1.º Domingo da Quaresma:
O Amor é Paciente

O amor possui sempre um sentido de pro-
funda compaixão, que leva a aceitar o ou-
tro como parte deste mundo, mesmo 
quando age de modo diferente daquilo 
que eu  desejaria” (Papa Francisco, A alegria do 
amor, 91-92).

Exame de Consciência: 
Sou capaz de aceitar o ritmo, o feitio e o 
modo  de ser  dos outros?  Ou perco a pa-
ciência com a lentidão e o jeito de ser dos 
que me rodeiam?

- Pelas vezes em que nos colocámos no 
centro do mundo e impusemos a nossa 
vontade aos outros, Senhor, tende piedade 
de nós.

- Pelas vezes em que reagimos com 
agressividade, ira e azedume para com os 
irmãos, Cristo, tende piedade de nós.

- Pelas vezes em que não aceitámos os 
outros na sua maneira singular de ser e 
agir, Senhor, tende piedade de nós.

Alguns Exercícios de Aquecimento 
na Escada do Amor
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Sábado, 17 de março, às 14h30 às 18h.

1.º Domingo da Quaresma:
O Amor é Paciente

O amor possui sempre um sentido de pro-
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que me rodeiam?

- Pelas vezes em que nos colocámos no 
centro do mundo e impusemos a nossa 
vontade aos outros, Senhor, tende piedade 
de nós.

- Pelas vezes em que reagimos com 
agressividade, ira e azedume para com os 
irmãos, Cristo, tende piedade de nós.

- Pelas vezes em que não aceitámos os 
outros na sua maneira singular de ser e 
agir, Senhor, tende piedade de nós.


