
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Mensagem do Bispo de Viseu para a Quaresma 2020 
Quaresma, caminho baptismal rumo à Páscoa 

1. Da Páscoa deriva toda a vida litúrgica da Igreja. 
No mistério do Sofrimento, da Cruz, da Morte e da Ressurreição de Cristo do qual resulta a essência do 

Mistério Pascal, brota a vida nova de Cristo e programa a Igreja liturgicamente em cada ano a Quaresma 
como tempo de metanoia e conversão, para que abandonando os nossos desregramentos, os nossos vícios, 
as nossas maldades e os nossos pecados, nos convertamos com espírito de oração, arrependimento, 
penitência e jejum dos nossos pecados. Aproveitemos a dinâmica que nos é proposta pelos serviços da 
Diocese e valorizemo-la com a nossa inspiração inovadora. […] 

3. A Quaresma tempo privilegiado para escutar a Palavra de Deus, tempo de conversão, de oração 
mais intensa, de jejum mais fecundo e de esmola mais generosa, convida-nos a partilhar os nossos bens com 
os mais necessitados. 

Nesse espírito de partilha e de “Renúncia Quaresmal”, apelando à generosidade de todos os fiéis e 
pessoas de boa vontade gostaria que tivesse o seguinte destino: “Partilhar um pedaço de pão com a Diocese 
de Benguela, na gratidão por alguns padres dessa diocese estarem em cooperação missionária ao serviço da 
Diocese de Viseu, partilhar um pedaço do mesmo pão com as Irmãs Franciscanas Concepcionistas da 
Imaculada Conceição, (Convento de Clausura de Santa Beatriz da Silva em Viseu) que estão a celebrar os 
cinquenta anos de fundação na Diocese de Viseu e a outra fatia de pão para o Fundo de Emergência da 
Diocese de Viseu, que criámos no ano passado. […] 

4. Revitalizar a espiritualidade da quaresma com as suas tradições cristãs: 
– O exercício da Via-Sacra 
– Pregação da Palavra de Deus acentuando o mistério do sofrimento, a paixão, a morte e a Ressurreição 

de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
– Um Retiro Espiritual em cada comunidade, unidade pastoral ou arciprestado se possível integrado no 

programa das “24 horas para o Senhor” no dia 20 e 21 de Março 
– A vivência do sacramento da reconciliação como oportunidade de renovar a graça recebida no 

Baptismo como caminho de Santidade. 
– Conferências Quaresmais […] 
– Vivência como experiência de fé das Procissões dos Passos e da Paixão do Senhor 
– Partilha com os pobres e doentes 
– Vivência com participação e ambiente festivo da Jornada Mundial da Juventude da Diocese em Santa 

Comba Dão. Convocar os Jovens e animá-los a participar 
– Vivência do Domingo de Ramos como entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e viver intensamente a 

Paixão do Senhor 
– Participação efectiva e activa na Semana Santa e vivência espiritual com profundidade de fé do 

Tríduo Pascal 
– Celebrar festivamente e com alegria a Vigília Pascal, a Ressurreição do Senhor continuada nas do 

Domingo de Páscoa, procissão da Ressurreição e Visita Pascal. 
Em Cristo Ressuscitado desejo a todos um caminho de verdadeira conversão e reconciliação com Deus, 

com a Igreja, com os irmãos e com a natureza. 
Uma Santa Quaresma cheia de grandes progressos espirituais e de verdadeiros compromissos pastorais. 
Que todas as comunidades das maiores às mais pequenas vivam este tempo favorável que Deus nos 

oferece para nossa salvação. […] 
Com Maria a Virgem do Sim, caminhemos juntos e com alegria da reconciliação para a Páscoa de Jesus 

Cristo. Amen. 
Viseu 24 de Fevereiro de 2020  + António Luciano dos Santos Costa, Bispo de Viseu 

 

*********************************************************************** 

N.B.: O Ofertório dos dias 14 e 15 de Março de 2020 destina-se para a Cáritas. 

Domingo 2ª 
feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 

01 02 03 04 05 06 07 08 

9h 
Forninhos 
 

10h15 
Dornelas 
 

11h30 
Queiriz 
 

14h30 
Matança 

* 

17h30 
Queiriz 
 
18h30 
Prado 
(PenaVerde) 

18h Moreira 
(PenaVerde) 
 
19h 
Dornelas 

11h Lar de 
Dornelas 
(Pólo I) 

17h30 
Forninhos 
 
18h30 
Mosteiro – 
S. Sebastião 
(PenaVerde) 

17h30 
Matança 

9h 
Forninhos 
 

10h15 
Dornelas 
 

11h30 
PenaVerde 
– 
compasso 
 

14h30 
Queiriz 

 

de 01 a 08 de Março de 2020 
_______________________________________________________ 
 

DOMINGO I da QUARESMA – ano A 
 
 

 
 
 

Folha Dominical 
Boletim In-Formativo 

 
Pe. Jorge Gomes: (00351)934118633 * paroquiasagb@gmail.com 
Pe. André Silva: 968239911 * aguiardabeiraparoquias@outlook.com 
Pe. Silvério Cardoso: 232577113 – Carapito 
Residência Paroquial * 3570-047 Aguiar da Beira * 232688122 

mailto:paroquiasagb@gmail.com
mailto:aguiardabeiraparoquias@outlook.com


Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Gen 2, 7-9; 3, 1-7 
A criação e o pecado dos nossos primeiros pais 

 

Leitura do Livro do Génesis 
O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou em suas narinas um sopro de vida, e o homem 
tornou-se um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, e nele colocou o 
homem que tinha formado. Fez nascer na terra toda a espécie de árvores, de frutos agradáveis à vista e 
bons para comer, entre as quais a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do 
mal. Ora, a serpente era o mais astucioso de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. 
Ela disse à mulher: «É verdade que Deus vos disse: ‘Não podeis comer o fruto de nenhuma árvore do 
jardim’?». A mulher respondeu: «Podemos comer o fruto das árvores do jardim; mas, quanto ao fruto da 
árvore que está no meio do jardim, Deus avisou-nos: ‘Não podeis comer dele nem tocar-lhe, senão 
morrereis’». A serpente replicou à mulher: «De maneira nenhuma! Não morrereis. Mas Deus sabe que, 
no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses, ficando a conhecer o bem e 
o mal». A mulher viu então que o fruto da árvore era bom para comer e agradável à vista, e precioso para 
esclarecer a inteligência. Colheu fruto da árvore e comeu; depois deu-o ao marido, que comeu 
juntamente com ela. Abriram-se então os seus olhos e compreenderam que estavam despidos. Por isso, 
entrelaçaram folhas de figueira e cingiram os rins com elas. 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL       Salmo 50 (51), 3-4.5-6a.12-13.14.17 (R. cf. 3a) 
Pecámos, Senhor: tende compaixão de nós. 
Ou: Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores.  
 
LEITURA II – Forma longa          Rom 5, 12-19 

«Onde abundou o pecado, superabundou a graça» 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 
Irmãos: Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também 
a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De facto, até à Lei, existia o pecado no mundo. 
Mas o pecado não é levado em conta, se não houver lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até 
Moisés, mesmo para aqueles que não tinham pecado por uma transgressão à semelhança de Adão, que é 
figura d’Aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a falta. Se pelo pecado de um só todos 
pereceram, com muito mais razão a graça de Deus, dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, 
se concedeu com abundância a todos os homens. E esse dom não é como o pecado de um só: o 
julgamento que resultou desse único pecado levou à condenação, ao passo que o dom gratuito, que veio 
depois de muitas faltas, leva à justificação. Se a morte reinou pelo pecado de um só homem, com muito 
mais razão, aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça, reinarão na vida por meio 
de um só, Jesus Cristo. Porque, assim como pelo pecado de um só, veio para todos os homens a 
condenação, assim também, pela obra de justiça de um só, virá para todos a justificação que dá a vida. 
De facto, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim também, pela 
obediência de um só, todos se tornarão justos. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO                Mt 4, 1-11 

Jesus jejua durante quarenta dias e é tentado 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo Diabo. Jejuou 
quarenta dias e quarenta noites e, por fim, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: «Se és Filho 
de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães». Jesus respondeu-lhe: «Está escrito: ‘Nem só 
de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus’». Então o Diabo conduziu-O à 
cidade santa, levou-O ao pináculo do templo e disse-Lhe: «Se és Filho de Deus, lança-Te daqui abaixo, 
pois está escrito: ‘Deus mandará aos seus Anjos que te recebam nas suas mãos, para que não tropeces em 
alguma pedra’». Respondeu-lhe Jesus: «Também está escrito: ‘Não tentarás o Senhor teu Deus’». De 
novo o Diabo O levou consigo a um monte muito alto, mostrou-Lhe todos os reinos do mundo e a sua 
glória, e disse-Lhe: «Tudo isto Te darei, se, prostrado, me adorares». Respondeu-lhe Jesus: «Vai-te, 
Satanás, porque está escrito: ‘Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto’». Então o Diabo 
deixou-O e aproximaram-se os Anjos e serviram-n'O.  Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

No início da nossa caminhada quaresmal, a Palavra de Deus convida-
nos à “conversão” – isto é, a recolocar Deus no centro da nossa existência, a 
aceitar a comunhão com Ele, a escutar as suas propostas, a concretizar no 
mundo – com fidelidade – os seus projectos. A primeira leitura afirma que Deus criou o 
homem para a felicidade e para a vida plena. Quando escutamos as propostas de Deus, 
conhecemos a vida e a felicidade; mas, sempre que prescindimos de Deus e nos fechamos em 
nós próprios, inventamos esquemas de egoísmo, de orgulho e de prepotência e construímos 
caminhos de sofrimento e de morte. A segunda leitura propõe-nos dois exemplos: Adão e 
Jesus. Adão representa o homem que escolhe ignorar as propostas de Deus e decidir, por si 
só, os caminhos da salvação e da vida plena; Jesus é o homem que escolhe viver na 
obediência às propostas de Deus e que vive na obediência aos projectos do Pai. O esquema 
de Adão gera egoísmo, sofrimento e morte; o esquema de Jesus gera vida plena e definitiva. 

O Evangelho apresenta, de forma mais clara, o exemplo de Jesus. Ele recusou – de 
forma absoluta – uma vida vivida à margem de Deus e dos seus projectos. A Palavra de Deus 
garante que, na perspectiva cristã, uma vida que ignora os projectos do Pai e aposta em 
esquemas de realização pessoal é uma vida perdida e sem sentido; e que toda a tentação de 
ignorar Deus e as suas propostas é uma tentação diabólica e que o cristão deve, firmemente, 
rejeitar.  

A questão essencial que a Palavra de Deus hoje nos propõe é, portanto, esta: Jesus 
recusou, de forma absoluta, conduzir a sua vida à margem de Deus e das suas propostas. Para 
Ele, só uma coisa é verdadeiramente decisiva e fundamental: a comunhão com o Pai e o 
cumprimento obediente do seu projecto… E nós, seguidores de Jesus? É essa também a 
nossa perspectiva? O que é que é decisivo na minha vida: as propostas de Deus, ou os meus 
projectos pessoais? 

Quando o homem esquece Deus e as suas propostas, e se fecha no egoísmo e na 
auto-suficiência, facilmente cai na escravidão de outros deuses que, no entanto, estão longe 
de assegurar vida plena e felicidade duradoura. Quais são os deuses que, hoje, dominam o 
horizonte desse homem moderno que prescindiu de Deus? Quais são os deuses que estão no 
centro da minha própria vida e que condicionam as minhas decisões e opções? Deixar-se 
conduzir pela tentação dos bens materiais, do acumular mais e mais, do subordinar toda a 
vida à lógica do “ter mais”, é seguir o caminho de Jesus? Olhar apenas para o seu próprio 
conforto e comodidade, fechar-se à partilha e às necessidades dos outros, pagar salários de 
miséria e malbaratar fortunas em noitadas de jogo ou em coisas supérfluas… é seguir o 
exemplo de Jesus? Usar Deus ou os seus dons para saciar a nossa vaidade, para promover o 
nosso êxito pessoal, para brilhar, para dar espectáculo, para levar os outros a admirar-nos e a 
bater-nos palmas… é seguir o exemplo de Jesus? Procurar o poder a todo o custo (às vezes, 
entregando ao diabo os nossos valores mais importantes e as nossas convicções mais 
sagradas) e exercê-lo com prepotência, com intolerância, com autoritarismo (quantas vezes 
humilhando e magoando os pobres, os débeis, os humildes)… é seguir o exemplo de Jesus? 
 
ORAÇÃO… 

A tentação é tão subtil, Senhor, actual e inquietante. Quase 
parecendo que atingindo o poder o usaremos para tua glória, 
tenta desvincular-nos de Ti. Ajuda-me, neste início de Quaresma, 
a desejar fazer deserto – neste lugar longo do que é meu, estando 
a “céu aberto” Contigo – escutando a Tua voz, para em Ti me 
centrar e Contigo (re)desenhar o mapa da minha vida. Dá-me a 
graça de jejuar, fazendo uma pausa na minha maneira habitual 
de viver, compreendendo que o que está na minha mesa, mãos, 
vontade e inteligência não é apenas para mim, mas para todos. 
 
 


