
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Voz do Pastor – Bem-vinda seja a Cruz JMJ 
Convoco os jovens da Diocese de Viseu para acolher os símbolos das JMJ em caminhada quaresmal-

pascal, tempo de graça, de misericórdia, de conversão e de alegria. 
Bem-vinda seja a Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo e o ícone de Nossa Senhora, “Salus Populi Romani” à 

nossa querida Diocese de Viseu. 
É uma graça descida do céu, para derramar as bênçãos de Deus sobre o povo bom, humilde e crente, que 

vive a sua fé centrada no mistério de Cristo morto e ressuscitado. 
A peregrinação dos símbolos das JMJ inicia no próximo Domingo, dia 3 de Abril, vindos da Diocese da 

Guarda. O acolhimento está previsto para 15 horas, no Rossio de Viseu. Depois segue-se um itinerário 
dinamizado pelos jovens em direcção à Sé de Viseu. A celebração é de festa, alegria, esperança, luz, música, 
partilha e júbilo até à Igreja Mãe da Diocese. 

Que ninguém falte: crianças, jovens, famílias, movimentos e obras, escuteiros, animadores e responsáveis 
de grupos de jovens. Todos unidos como povo de Deus, clérigos, consagrados e leigos, façamos a festa do 
acolhimento dos símbolos JMJ. 

Que a passagem destes sinais cristãos, que evocam a presença de Jesus e de Maria no meio de nós, 
transformem a nossa vida, para caminharmos sempre segundo o Espírito. 

A Cruz é o sinal mais, o símbolo da vida e fé cristã em Jesus Cristo, que nestes dias nos visita e nos traz o 
poder e a glória do Senhor crucificado e ressuscitado. Pelas estradas do mundo, pelos caminhos de Emaús, 
Jesus convida os jovens da nossa Diocese a realizar o encontro pessoal com Ele, o verdadeiro amigo e 
companheiro dos jovens. 

Que a vinda da Cruz das JMJ e do ícone da Virgem Santa Maria, Salvação do Povo Romano, sejam para os 
nossos jovens uma oportunidade para fazer um encontro festivo com Jesus Cristo e com Maria de Nazaré. 

Que os Jovens sejam protagonistas da verdadeira peregrinação dos símbolos. Convido-vos a sair de casa, 
vir para rua e fazer festa. 

Jovem, Cristo chama por ti! 
Maria levanta-se e vem ao teu encontro! 
Jovens, a missão da Igreja espera por vós, conta convosco! 
Sejamos todos peregrinos, através da oração e do acolhimento das JMJ, a realizar em Lisboa de 1 a 6 de 

Agosto de 2023. 
† António Luciano, Bispo de Viseu 
 

DINÂMICA DA QUARESMA: “ALIMENTADOS PELO PÃO DA VIDA…” 
V DOMINGO QUARESMA – 3 DE ABRIL (PERDOAR) 

ORAÇÃO – “Senhor Jesus, como à mulher arrependida, também hoje nos dizes: 
“Vai, e não tornes a pecar”. Nós Te damos graças pelo dom do Teu perdão e 
compaixão, e Te pedimos que nos concedas a coragem e a força do perdão para os 
que nos ofendem. Amen.” 
COMPROMISSO SEMANAL – Nestes dias de quaresma, terei um gesto de 
perdão a quem ofendi, e perdoarei a quem me fez mal. Se houver na paróquia a 
celebração da reconciliação, vou participar. 
 

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

N.B.: A nossa Renúncia Quaresmal deste ano destina-se à Diocese de S. Tomé e 
Príncipe e para Butembo, Congo. 

Domingo 2ªfeira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 
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9h 
Forninhos 
 
10h15 
Queiriz 
 
11h30 
PenaVerde 
 
14h30 
Dornelas 

* 

18h 
Forninhos 
 
19h 
Matança 

17h30 
Valagotes 
(Forninhos) 
 
19h 
PenaVerde 

18h Queiriz 
 
19h 
Mosteiro – 
Nª Sra. 
Lurdes 
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19h 
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Confissões: 
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Verde 
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18h 
Carapito 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Is 43, 16-21 
«Vou realizar uma coisa nova: matarei a sede ao meu povo» 

 
Leitura do Livro de Isaías 
O Senhor abriu outrora caminhos através do mar, veredas por entre as torrentes das 
águas. Pôs em campanha carros e cavalos, um exército de valentes guerreiros; e todos 
caíram para não mais se levantarem, extinguiram-se como um pavio que se apaga. Eis o 
que diz o Senhor: «Não vos lembreis mais dos acontecimentos passados, não presteis 
atenção às coisas antigas. Olhai: vou realizar uma coisa nova, que já começa a aparecer; 
não a vedes? Vou abrir um caminho no deserto, fazer brotar rios na terra árida. Os 
animais selvagens – chacais e avestruzes – proclamarão a minha glória, porque farei 
brotar água no deserto, rios na terra árida, para matar a sede ao meu povo escolhido, o 
povo que formei para Mim e que proclamará os meus louvores». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL          Salmo 125 (126), 1-6 (R. 3) 
O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. 
 
LEITURA II         Filip 3, 8-14 

«Por Cristo, considerei todas as coisas como prejuízo, configurando-me à sua morte» 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses 
Irmãos: Considero todas as coisas como prejuízo, comparando-as com o bem supremo, 
que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele renunciei a todas as coisas e 
considerei tudo como lixo, para ganhar a Cristo e n’Ele me encontrar, não com a minha 
justiça que vem da Lei, mas com a que se recebe pela fé em Cristo, a justiça que vem de 
Deus e se funda na fé. Assim poderei conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a 
participação nos seus sofrimentos, configurando-me à sua morte, para ver se posso 
chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu tenha já chegado à meta, ou já tenha 
atingido a perfeição. Mas continuo a correr, para ver se a alcanço, uma vez que também 
fui alcançado por Cristo Jesus. Não penso, irmãos, que já o tenha conseguido. Só penso 
numa coisa: esquecendo o que fica para trás, lançar-me para a frente, continuar a correr 
para a meta, em vista do prémio a que Deus, lá do alto, me chama em Cristo Jesus. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO             Jo 8, 1-11 

«Quem de entre vós estiver sem pecado atire a primeira pedra» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Naquele tempo, Jesus foi para o monte das Oliveiras. Mas de manhã cedo, apareceu 
outra vez no templo e todo o povo se aproximou d’Ele. Então sentou-Se e começou a 
ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em 
adultério, colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: «Mestre, esta mulher 
foi surpreendida em flagrante adultério. Na Lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais 
mulheres. Tu que dizes?». Falavam assim para Lhe armarem uma cilada e terem 
pretexto para O acusar. Mas Jesus inclinou-Se e começou a escrever com o dedo no 
chão. Como persistiam em interrogá-l’O, ergueu-Se e disse-lhes: «Quem de entre vós 
estiver sem pecado atire a primeira pedra». Inclinou-Se novamente e continuou a 
escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após 
outro, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. 
Jesus ergueu-Se e disse-lhe: «Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?». Ela 
respondeu: «Ninguém, Senhor». Disse então Jesus: «Nem Eu te condeno. Vai e não 
tornes a pecar». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia de hoje fala-nos novamente de um Deus que ama e 
cujo amor nos desafia a ultrapassar as nossas escravidões para chegar à 
vida nova, à ressurreição. 

A primeira leitura apresenta-nos o Deus libertador, que acompanha com 
solicitude e amor a caminhada do seu Povo para a liberdade. Esse “caminho” é o 
paradigma dessa outra libertação que Deus nos convida a fazer neste tempo de 
Quaresma e que nos levará à Terra Prometida onde corre a vida nova. 

A segunda leitura é um desafio a libertar-nos do “lixo” que impede a 
descoberta do fundamental: a comunhão e a identificação com Cristo, princípio da 
nossa ressurreição. 

O Evangelho diz-nos que, na perspectiva de Deus, não são o castigo e a 
intolerância que resolvem o problema do mal e do pecado; só o amor e a 
misericórdia geram activamente vida e fazem nascer o homem novo. É esta lógica – 
a lógica de Deus – que somos convidados a assumir na nossa relação com os 
irmãos. 

O nosso Deus di-lo de forma clara no Evangelho de hoje que funciona na 
lógica da misericórdia e não na lógica da Lei; Ele não quer a morte daquele que 
errou, mas a libertação plena do homem. Nesta lógica, só a misericórdia e o amor se 
encaixam: só eles são capazes de mostrar o sem sentido da escravidão e de soprar a 
esperança, a ânsia de superação, o desejo de uma vida nova. A força de Deus (essa 
força que nos projecta para a vida em plenitude) não está no castigo, mas no amor. 

No nosso mundo, o fundamentalismo e a intransigência falam 
frequentemente mais alto do que o amor: mata-se, oprime-se, escraviza-se em nome 
de Deus; desacredita-se, calunia-se, em razão de preconceitos; marginaliza-se em 
nome da moral e dos bons costumes. Esta lógica de intolerância que apenas gera 
violência, morte, lágrimas, e sofrimento não nos leva à misericórdia nem ao amor 
de Deus. 

Quantas vezes nas nossas comunidades a absolutização da lei causa 
marginalização e sofrimento… Quantas vezes se atiram pedras aos outros, 
esquecendo os nossos próprios telhados de vidro… Quantas vezes marcamos os 
outros com o estigma da culpa e queimamos a pessoa em “julgamentos sumários” 
sem direito a defesa… Esta não é a lógica da misericórdia de Deus. 

Neste caminho quaresmal, há duas coisas a considerar: Deus desafia-nos à 
superação de todas as realidades que nos escravizam e sublinha esse desafio com o 
seu amor e a sua misericórdia; convidando-nos a despir as roupas da hipocrisia e da 
intolerância, para vestir as do amor e da misericórdia. 
 
 
 
 

ORAÇÃO… 
Quantas vezes, Senhor, fizeste com que me confrontasse com a 

minha consciência. Quantas vezes apelaste ao meu arrependimento e 
fizeste com que o meu coração procurasse o perdão e a reconciliação. 
Como Te agradeço, Senhor. Só com o meu coração livre poderei 
encontrar a verdadeira felicidade. Muito obrigado por acreditares em 
mim, por esperares por mim. Obrigado, Senhor, por me amares. 
 


