
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Bispo de Viseu pede «seriedade» na preparação para a Páscoa 
O bispo de Viseu, D. António Luciano desafiou os católicos 

da diocese a viver com “seriedade” o tempo de preparação para a 
Páscoa, com um “esforço de conversão, de penitência, de oração e 
jejum”. 

“Vivamos todos com muita fé e seriedade este tempo de 
renovação humana, moral e espiritual que Deus pede a todos os 
cristãos. Que a mensagem do Papa Francisco nos inspire a fazer este 
caminho de graça”, escreve D. António Luciano, na sua mensagem 
para a Quaresma 2019. 

O responsável anuncia que a renúncia quaresmal dos cristãos 
desta Diocese, “como decidido no último Conselho Presbiteral”, se 
destina em 2019 aos “irmãos sofredores da Venezuela”, através da 
Cáritas desse país, e ao Fundo de Emergência Social da Igreja 
Católica em Viseu. 

A menos de uma semana da celebração de Quarta-Feira de 
Cinzas, assinala D. António Luciano, a Igreja prepara-se para iniciar 
com fé o caminho quaresmal, tempo favorável à conversão, tempo de 
graça e salvação”. 

A Quaresma é um tempo de 40 dias que tem início com a 
celebração de Cinzas, marcado por apelos ao jejum, partilha e 
penitência, que serve de preparação para a Páscoa, a principal festa do 
calendário cristão, este ano dia 21 de Abril. 

(Agência Ecclesia/OC) 
 

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

N.B.: A nossa Renúncia Quaresmal deste ano destina-se à Venezuela. 

Domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 
14 15 16 17 18 19 20 21 

9h Matança 
*10h 
Queiriz 
*11h30 
PenaVerde 
11h30 
Dornelas 
14h 
Forninhos 
 
Confissões: 
16h 
Cortiçada 
17h 
Valverde 
17h30 
Eirado 
18h 
Carapito 

18h Feitais 
(PenaVerde) 
 
19h Prado 
(PenaVerde) 

18h Queiriz 
 
19h 
Mosteiro – 
S. Sebastião 
(PenaVerde) 

11h Lar de 
Dornelas 
(Pólo II) 
 
18h30 
Moreira 
(PenaVerde) 

10h Missa 
Crismal na 
Sé de Viseu. 
 
15h 
Matança 
16h 
Forninhos 
17h 
Dornelas 
18h15 
Queiriz 
19h30 
PenaVerde 
 
21h 
Concerto de 
Páscoa na 
Igreja 
Paroquial de 
Forninhos. 

15h 
Matança 
16h 
Forninhos 
17h 
Dornelas 
18h15 
Queiriz 
19h30 
PenaVerde 

19h30 
Dornelas 
 
21h30 
PenaVerde 

8h 
PenaVerde 
 

9h30 
Dornelas  
 

11h 
Matança 
 

14h 
Queiriz 
 

15h30 
Forninhos 

 

de 14 a 21 de Abril de 2019 
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Palavra de Deus… 
 

Leitura I           Is. 50, 4-7 
«Não desviei o meu rosto dos que Me ultrajavam, 
mas sei que não ficarei desiludido» 

 
Leitura do Livro de Isaías 
O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma 
palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus 
ouvidos, para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os 
ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me 
batiam e a face aos que me arrancavam a barba; não desviei o meu rosto dos que me 
insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e, por isso, não fiquei 
envergonhado; tornei o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido. 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL            Sal. 21 (22), 8-9.17-18a.19-20.23-24 (R. 2a) 
Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes?  
 
LEITURA II         Filip 2, 6-11 

«Humilhou-Se a Si próprio; por isso Deus O exaltou» 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses 
Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se valeu da sua igualdade com Deus, mas 
aniquilou-Se a Si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-Se semelhante aos 
homens. Aparecendo como homem, humilhou-Se ainda mais, obedecendo até à morte e 
morte de cruz. Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome que está acima de todos os 
nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos abismos, e 
toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. 
Palavra do Senhor. 
 

A leitura da Paixão do Senhor faz-se sem círios nem incenso, sem saudação 
nem signação do livro. É lida pelo diácono ou, na falta dele, pelo próprio sacerdote. 
Também pode ser lida por leitores, reservando, quando possível, a parte de Cristo ao 
sacerdote. Só os diáconos (e não os outros), antes da leitura da Paixão, pedem a 
bênção ao sacerdote, como de costume antes do Evangelho. 

Depois da leitura da Paixão do Senhor, faz-se, conforme as circunstâncias, 
uma breve homilia. 
 
Evangelho – forma longa             Lc 22, 14 – 23, 56 
 

São Lucas é evangelista especialmente culto, pois que, segundo a tradição, era 
médico, e muito atento a circunstâncias mais significativas da sensibilidade dos 
participantes da Paixão do Senhor, como na referência às mulheres que desde a 
Galileia O tinham acompanhado e Lhe saíram ao encontro no caminho do Calvário e O 
seguiram até à hora da sua morte; é ele o único que refere o suor de sangue na agonia 
de Jesus, como também a oração do bom ladrão na cruz e o perdão que em resposta o 
Senhor lhe oferece. Ele é, de facto, o evangelista da misericórdia de Jesus. 
 
N Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas […] 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia deste último Domingo da Quaresma convida-
nos a contemplar esse Deus que, por amor, desceu ao nosso 
encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-Se servo dos homens, deixou-
Se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A cruz (que a 
liturgia deste domingo coloca no horizonte próximo de Jesus) apresenta-nos 
a lição suprema, o último passo desse caminho de vida nova que, em Jesus, 
Deus nos propõe: a doação da vida por amor. 

A primeira leitura apresenta-nos um profeta anónimo, chamado por 
Deus a testemunhar no meio das nações a Palavra da salvação. Apesar do 
sofrimento e da perseguição, o profeta confiou em Deus e concretizou, com 
teimosa fidelidade, os projectos de Deus. Os primeiros cristãos viram neste 
“servo” a figura de Jesus. 

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de Cristo. Ele prescindiu 
do orgulho e da arrogância, para escolher a obediência ao Pai e o serviço 
aos homens, até ao dom da vida. É esse mesmo caminho de vida que a 
Palavra de Deus nos propõe. 

O Evangelho convida-nos a contemplar a paixão e morte de Jesus: é 
o momento supremo de uma vida feita dom e serviço, a fim de libertar os 
homens de tudo aquilo que gera egoísmo e escravidão. Na cruz revela-se o 
amor de Deus, esse amor que não guarda nada para si, mas que se faz dom 
total. 

Celebrar a paixão e morte de Jesus é abismar-se na contemplação de 
um Deus a quem o amor tornou frágil… Por amor, Ele veio ao nosso 
encontro, assumiu os nossos limites, experimentou a fome, o sono, o 
cansaço, conheceu a mordedura das tentações, tremeu perante a morte, suou 
sangue antes de aceitar a vontade do Pai; e, estendido no chão, esmagado 
contra a terra, atraiçoado, abandonado, incompreendido, continuou a amar. 
Desse amor resultou vida plena, que Ele quis repartir connosco “até ao fim 
dos tempos”: esta é a mais espantosa história de amor que é possível contar; 
ela é a boa notícia que enche de alegria o coração dos crentes. 

Contemplar a cruz onde se manifesta o amor e a entrega de Jesus 
significa assumir a mesma atitude e solidarizar-se com aqueles que são 
crucificados neste mundo: os que sofrem violência, os que são explorados, 
os que são excluídos, os que são privados de direitos e de dignidade… 
Significa denunciar tudo o que gera ódio, divisão, medo, em termos de 
estruturas, valores, práticas, ideologias. Significa evitar que os homens 
continuem a crucificar outros homens. Significa aprender com Jesus a 
entregar a vida por amor… Viver deste jeito pode conduzir à morte; mas o 
cristão sabe que amar como Jesus é viver a partir de uma dinâmica que a 
morte não pode vencer: o amor gera vida nova e introduz na nossa carne os 
dinamismos da ressurreição. 
 


