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Acto	penitencial:	
	

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

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

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

	
Leitura	do	Livro	do	Génesis	

(Gen	2,	7-9;	3,	1-7)	
	
Deus	 disse	 a	 Noé	 e	 a	 seus	

filhos:		
«Estabelecerei	a	minha	aliança	

convosco,	 com	 a	 vossa	
descendência	 e	 com	 todos	 os	
seres	vivos	que	vos	acompanham:	
as	aves,	os	animais	domésticos,	os	
animais	 selvagens	 que	 estão	
convosco,	 todos	 quantos	 saíram	
da	arca	e	agora	vivem	na	terra.		

Estabelecerei	 convosco	 a	
minha	aliança:	de	hoje	em	diante	
nenhuma	 criatura	 será	

exterminada	 pelas	 águas	 do	
dilúvio	 e	 nunca	 mais	 um	 dilúvio	
devastará	a	terra».		

Deus	disse	ainda:		
«Este	 é	o	 sinal	 da	 aliança	que	

estabeleço	convosco	e	 com	 todos	
os	 animais	 que	 vivem	 entre	 vós	
por	 todas	 as	 gerações	 futuras:	
farei	aparecer	o	meu	arco	sobre	as	
nuvens,	 que	 será	 um	 sinal	 da	
aliança	entre	Mim	e	a	terra.		

Sempre	 que	 Eu	 cobrir	 a	 terra	
de	nuvens	 e	 aparecer	 nas	nuvens	
o	arco,	recordarei	a	minha	aliança	
convosco	 e	 com	 todos	 os	 seres	
vivos	 e	 nunca	 mais	 as	 águas	
formarão	um	dilúvio	para	destruir	
todas	as	criaturas».	
	

Palavra	do	Senhor		
	

	

Salmo	responsorial	(50)	
	

Todos	 os	 vossos	 caminhos,	
Senhor,	 são	 amor	 e	 verdade,	 são	
amor	e	verdade.	
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Leitura	da	Epístola	do	
apóstolo	São	Paulo	aos	Romanos	

(Rom	5,	12-19)	
	
Caríssimos:		
Cristo	 morreu	 uma	 só	 vez	

pelos	 pecados	 –	 o	 Justo	 pelos	
injustos	 –	 para	 vos	 conduzir	 a	
Deus.		

Morreu	 segundo	a	 carne,	mas	
voltou	à	vida	pelo	Espírito.		

Foi	por	este	Espírito	que	Ele	foi	
pregar	 aos	 espíritos	 que	 estavam	
na	prisão	da	morte	e	 tinham	sido	
outrora	 rebeldes,	 quando,	 nos	
dias	 de	 Noé,	 Deus	 esperava	 com	
paciência,	enquanto	se	construía	a	
arca,	na	qual	poucas	pessoas,	oito	
apenas,	 se	 salvaram	 através	 da	
água.		

Esta	água	é	figura	do	Baptismo	
que	 agora	 vos	 salva,	 que	 não	 é	
uma	 purificação	 da	 imundície	
corporal,	mas	o	compromisso	para	
com	 Deus	 de	 uma	 boa	
consciência;	 ele	 vos	 salva	 pela	
ressurreição	 de	 Jesus	 Cristo,	 que	
subiu	 ao	 Céu	 e	 está	 à	 direita	 de	
Deus,	tendo	sob	o	seu	domínio	os	
Anjos,	 as	 Dominações	 e	 as	
Potestades. 	
	

Palavra	do	Senhor		

Evangelho	de	Nosso	Senhor	
Jesus	Cristo	segundo	São	Mateus	

(Mt	4,	1-11)	
	

Naquele	 tempo,	 o	 Espírito	
Santo	 impeliu	 Jesus	 para	 o	
deserto.		

Jesus	 esteve	 no	 deserto	
quarenta	 dias	 e	 era	 tentado	 por	
Satanás.		

Vivia	com	os	animais	selvagens	
e	os	Anjos	serviam-n’O.		

Depois	de	João	ter	sido	preso,	
Jesus	 partiu	 para	 a	 Galileia	 e	
começou	 a	 pregar	 o	 Evangelho,	
dizendo:		

«Cumpriu-se	 o	 tempo	 e	 está	
próximo	o	reino	de	Deus.		

Arrependei-vos	 e	 acreditai	 no	
Evangelho».	
	

Palavra	da	salvação	
	
	

	

Oração	dos	fiéis:	

	
-	Senhor,	tende	piedade	de	

nós.	
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Dia	 Data	 Hora	 Acontecimento	

5ª	 22/02	

09:00	
			/	
18:30	
	
	

• Exposição	do	
Santíssimo	
Sacramento	c/	
Vésperas	
rezadas	

6ª	 23/03	 21:30	
	

• Reunião	de	
Acólitos	

	
	

Programa	para	a	Quaresma	
	

02	Março	–	21:30	–	Lectio	Divina	
	

07	Março	–	8:30	a	08	Março	–	
18:30	–	Adoração	do	Santíssimo	

	
14	Março	–	21:00	–	Celebração	

Penitencial	
	

23	Março	–	21:30	–	Via	sacra	
	

Via	sacra	na	Igreja:	–	6ªfeira	–	
8:30							

							Terço	nas	Capelas:	S.	José,	Sª	da	
Guia	e	Calvário			

–	5ª	feira	–	21:00		
	

Às	quintas-feiras,	vésperas	
recitadas	às	18:30.	

	
Confissões	às	sextas-feiras,	entre	

as	18:00	e	as	19:00.	

	

1º	Quaresma		
	

	
	
	
	
	
	
	

	
92.	Ter	paciência	não	é	deixar	que	

nos	 maltratem	 permanentemente,	
nem	 tolerar	 agressões	 físicas,	 ou	
permitir	que	nos	tratem	como	objetos.	
O	 problema	 surge	 quando	 exigimos	
que	 as	 relações	 sejam	 idílicas,	 ou	 que	
as	pessoas	sejam	perfeitas,	ou	quando	
nos	 colocamos	 no	 centro	 esperando	
que	 se	 cumpra	 unicamente	 a	 nossa	
vontade.	 Então	 tudo	 nos	 impacienta,	
tudo	 nos	 leva	 a	 reagir	 com	
agressividade.	 Se	 não	 cultivarmos	 a	
paciência,	 sempre	 acharemos	
desculpas	 para	 responder	 com	 ira,	
acabando	 por	 nos	 tornarmos	 pessoas	
que	 não	 sabem	 conviver,	 antissociais	
incapazes	de	dominar	os	 impulsos,	e	a	
família	 tornar-se-á	 um	 campo	 de	
batalha.	 Por	 isso,	 a	 Palavra	 de	 Deus	
exorta-nos:	 «Toda	 a	 espécie	 de	
azedume,	 raiva,	 ira,	 gritaria	 e	 injúria	
desapareça	 de	 vós,	 juntamente	 com	
toda	a	maldade»	(Ef	4,	31).		

	

-	Papa	Francisco,	Amoris	Laetitia	

				Agenda	da	semana	


