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I DOMINGO DA QUARESMA - ANO B

ANO DE SÃO JOSÉ - UM PRESENTE PARA TODA A IGREJA

1ª Leitura
Gen 9,8-15
Salmo 24 (25)
2ª Leitura
1 Pe 3,18-22
Evangelho
Mc 1, 12-15

Caros amigos:
Deus chama-nos a viver em aliança com Ele! Esta vida em aliança começa no
Batismo. As águas destruidoras do dilúvio nos tempos de Noé dão lugar às
águas batismais que nos salvam do naufrágio do pecado. Por isso, desde a
origem da tradição cristã, toda a Quaresma se tornou uma preparação para o
Batismo. “Na noite de Páscoa, renovaremos as promessas do nosso Batismo,

Noé guarda dentro da arca não só a sua família, mas também os animais, de
modo a garantir a sobrevivência das espécies. É um tempo de confinamento que
“ BELA IMAGEM DE dura 40 dias e 40 noites, esta sim, uma verdadeira quarentena. São os 40 dias
UMA ALIANÇA DE necessários para fazer com que o coração humano mude a sua relação com
PAZ COM TODA A Deus, com os irmãos e com todas as criaturas e assim a Terra se regenere. A esta
CRIAÇÃO”
luz, vivamos a nossa quarentena, dentro de casa, como oportunidade de
mudança, para reforçar os laços da Aliança não só com os de nossa Casa, mas
também com a criação inteira, à imagem de Jesus, que “vivia em paz entre os
animais selvagens”. Bela imagem de uma aliança de paz com toda a criação!
Bem vistas as coisas, a aliança com Noé e a sua descendência ajuda-nos a tomar
consciência do valor que o mundo, nossa Casa Comum, tem aos olhos de Deus. A
aliança com Noé mostra-nos como tudo está interligado: o cuidado dos irmãos, o
cuidado da família e o cuidado da Terra, nossa Casa Comum (cf. LS 70). Mas
insisto: é a partir da nossa casa familiar que aprendemos a cuidar da Casa
Comum.“ Na família, cultivam-se os primeiros hábitos de amor e cuidado da vida,

como, por exemplo, o uso correto das coisas, a ordem e a limpeza, o respeito pelo
ecossistema local e a proteção de todas as criaturas” (LS 213).

para renascer como mulheres e homens novos por obra e graça do Espírito
Santo” (Papa Francisco, Mensagem para a Quaresma 2021). Entremos, como

Noé e todos os seus, todos juntos na arca da aliança, para salvar a família, para
salvar o mundo, nossa Casa Comum!
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada!

“CUIDAR ENTÃO
DA CASA COMUM,
A PARTIR DA
NOSSA CASA
FAMILIAR”

Como cuidar então da Casa Comum, a partir da nossa Casa familiar, numa aliança
entre a humanidade e o ambiente (cf. LS 209-215)? Há que “evitar o uso de

plástico e papel, reduzir o consumo de água, diferenciar o lixo, cozinhar apenas
aquilo que razoavelmente se poderá comer, tratar com desvelo os outros seres
vivos, plantar árvores, apagar as luzes desnecessárias” (LS 211). Tudo isto pode
fazer parte de um programa de “jejum e abstinência”, de poupança e moderação,
nos consumos de comida, água, luz, em tempo de quarentena.

Num tempo em que a desordem do coração humano, por causa do vírus do pecado,
atingiu o seu pico, Deus chama Noé a construir uma arca. Lá se abrigam ele, a sua
“UM TEMPO
PREENCHIDO PELA mulher, os seus filhos e as esposas dos seus filhos. Numa palavra, é toda uma família
GRAÇA DE DEUS” que é poupada à destruição e que ficará para sempre como a semente de esperança
de uma nova humanidade. O mundo recria-se sempre a partir da família. A esta luz,
também nós devemos cuidar da nossa casa familiar, como abrigo, como lugar de
salvação, para preservar o mundo do contágio do mal. O apelo “fique em casa” é
oportunidade para cuidarmos mais uns dos outros em família e preservarmos a vida
de todos. Deste modo, este não será um tempo vazio ou perdido, mas um tempo de
oportunidades, um tempo preenchido pela graça de Deus!

VIVER A
PALAVRA

Nesta primeira semana da Quaresma, vou, juntamente com os que vivem comigo
em casa, recolher-me em oração no cantinho para tal preparado, a fim de que
Deus nos ajude a eliminar o coronavírus da face da terra.

REZAR A PALAVRA E
CONTEMPLAR
O MISTÉRIO

Senhor, ensinai-nos a guardar com amor este tesouro da nossa Casa
Comum. Fazei de nós um arco- íris de harmonia e de paz, entre nós e
entre todas as criaturas. Ele será o sinal promissor da vossa eterna aliança!
Amém

VIDA PAROQUIAL
E DIOCESANA

Domingo, 21 de Fevereiro –I Domingo da Quaresma
- 10h00 – Eucaristia transmitida pelo Facebook do Centro Social Paroquial de Vila Nova de
Anha e Paróquia de S. Tiago, pelo povo que me está confiado
- Leitores: Céu Cruz (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); Céu Cruz (Oração dos

Fiéis)
Segunda-feira, 22 de Fevereiro – Cadeira de S. Pedro, Apóstolo (Festa)
- Não há celebração da Eucaristia
Terça-feira, 23 de Fevereiro – S. Policarpo, Bispo e Mártir (MF)
- 18h00 – Eucaristia transmitida pelo Facebook do Centro Social Paroquial de Vila Nova de
Anha e Paróquia de S. Tiago, pelas intenções anunciadas
Quarta-feira, 24 de Fevereiro – S. Sérgio, Mártir (MF)
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 25 de Fevereiro
- Não há celebração da Eucaristia.
Sexta-feira, 26 de Fevereiro – S. Porfírio (MF)
- 17h30 – Via Sacra transmitida pelo Facebook do Centro Social Paroquial de Vila Nova de
Anha e Paróquia de S. Tiago
- 18h00 – Eucaristia transmitida pelo Facebook do Centro Social Paroquial de Vila Nova de
Anha e Paróquia de S. Tiago, pelas intenções anunciadas
Sábado, 27 de Fevereiro –S. Leonardo (MF)
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do II Domingo da Quaresma, transmitida pelo Facebook do
Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha e Paróquia de S. Tiago, pelas intenções
anunciadas
- Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. Filipe Silva (2ª Leitura); Cristina Cunha

(Oração dos Fiéis)
Domingo, 28 de Fevereiro –II Domingo da Quaresma
- 10h00 – Eucaristia transmitida pelo Facebook do Centro Social Paroquial de Vila Nova de
Anha e Paróquia de S. Tiago, pelo povo que me está confiado
- Leitores: Céu Cruz (1ª Leitura); Sr. João Cruz (2ª Leitura); Céu Cruz (Oração dos

Fiéis)

INFORMAÇÕES ÚTEIS
1. Em família, procurai um cantinho em casa que pode ser na sala ou noutro lugar – onde estará uma Bíblia,

um círio, uma flor, um pequeno crucifixo e uma imagem de Nossa Senhora sobre uma pequena mesa.
Colocai também um pequeno mealheiro para nele meterdes o fruto da vossa renúncia quaresmal diária. Aí

vos encontrareis para rezar juntos, partilhar o Evangelho de cada dia. Marcai, na vossa agenda familiar,
tempos determinados de oração; fazei juntos um plano de privação, de jejum e abstinência.
2. Por determinação do nosso Administrador Diocesano, Mons. Sebastião Pires Ferreira, o fruto da nossa
Renúncia Quaresmal, destinar-se-á à Diocese de Pemba em Moçambique a fim de ajudar os cristãos
daquela Igreja Particular tão martirizada a reconstruir os seus lugares de culto. Podem colocá-lo no cofre
de esmolas que se encontra junto da Capela da Palavra ou, se preferirem, entregá-lo nos Serviços Centrais
da Paróquia.
3. Esta semana, celebraremos a Eucaristia pelas intenções anunciadas, transmitida pelo Facebook do
Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha e Paróquia de S. Tiago, terça, sexta e sábado, sempre às
18h00. Na sexta-feira, às 17h30, transmitiremos a Via Sacra. No Domingo, às 10h00, será celebrada por
todos vós, também transmitida em direto. Participai!

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 23 DE FEVEREIR0 2021 (TERÇA-FEIRA)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00
22/02/2021
- Albino Rodrigues Lopes Lima e esposa - int. filhos
- Manuel da Silva Araújo e esposa - int. esposa e irmã Maria
- D. Anacleto Cordeiro Gonçalves de Oliveira – int. Pe. Alfredo
23/02/2021
- ANIV. NATAL. Isabel Brito Cunha - int. filhos
- Maria Augusta Rosário Lima e marido - int. filha Conceição
- Sandra Isabel Morais Viana - int. pais
INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 26 DE FEVEREIR0 2021 (SEXTA-FEIRA)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00
24/02/2021
- ANIV. José Sampaio Barros - int. filho e família
- ANIV. NATAL. Deolinda Martins Sampaio - int. amiga Natália
- Pe. Júlio da Rocha Pires – int. Pe. Alfredo
25/02/2021
- Em honra de S. Roque - int. Rosa Salgueiro
- Francisco Rodrigues Meira - int. filho Carlos
26/02/2021
- Familiares de Domingos A. Viana
- Familiares vivos e falecidos de Maria do Rosário Cruzeiro
INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 27 DE FEVEREIR0 2021 (SÁBADO)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00
27/02/2021
- ANIV. Eduardo Baptista de Amorim - int. filha Eulália
- ANIV. José Maria Pereira Necho - filhos*
- ANIV. Maria do Casal - int. amiga Fátima Passos
- ANIV. NATAL. José da Costa Viana, esposa e filho - int. filha Sameiro
- ANIV. NATAL. Manuel Rodrigues da Silva - int. filha Rosa
- ANIV. NATAL. Maria Ângela Rodrigues Araújo - int. filha e família
28/02/2021
- ANIV. Abílio Gonçalves Roque - int. filhos
- ANIV NATAL. Joaquim Araújo Lima - int. esposa e Filha
INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 28 DE FEVEREIR0 2021 (DOMINGO)
28/02/2021 –II Domingo da Quaresma
- Por todos vós e pelas vossas intenções em geral

