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IV DOMINGO DA QUARESMA
(DOMINGO LAETARE) - ANO B

Com toda a sua carga semântica de confiar e esperar, de fiar-se e entregar-se,
tem dentro de si a consequência de um ser e de um agir coerentes.
Aquele que acredita assume de tal forma Jesus na sua vida que o que dele brota
é a própria Vida de Jesus, a Vida eterna, e pode dizer com S. Paulo “já não sou eu
que vivo, é Cristo que vive em mim”. Aquele que acredita em Jesus torna-se um
feixe de irradiação da sua mensagem, um lugar de contemplação, um laboratório
de vida eterna. O cristão é chamado a tornar-se um outro Cristo, um Evangelho
vivo!
“ DEUS AMOU
TANTO O
MUNDO”

Nicodemos representa a contradição de cada um de nós de pertencer a uma
sociedade de morte e de querer escolher a vida. Cada um de nós vive neste
intrincado tecido, onde nem sempre é fácil identificar o mal e é precisa muita
coragem para o denunciar e rejeitar. Mas é aqui que Jesus nos envia não a
condenar, mas a tecer, a “costurar”, a reparar o que foi destruído pelo pecado,
com os fios do Evangelho. Numa coerência quotidiana, mesmo que discreta. E o
recurso que temos para tão grandiosa tarefa é o imenso amor de Deus, que
primeiro nos ama. Deus é excessivo no amor para com cada um de nós e assim
provoca a nossa diligência minimalista e acautelada. Deus amou tanto! Este tanto
é um fator multiplicativo do nosso pouco, da nossa pequenez e impotência. Ele
quer continuar a amar tanto o mundo em nós e por nós!

“ AMAR A LUZ….
PRATICAR A
VERDADE”

Aquele homem maduro que, no escuro do medo, procura Jesus sai dali a raiar
uma aurora da vida. O seu ser envelhecido pelas estações da vida aceitou o
convite a renascer. As palavras jovens de Jesus semearam as rugas do seu velho
rosto de certezas e de promessas. E Nicodemos haveria de recobrar a coragem e
manifestar uma juventude no seu agir.
A verdade pratica-se. Não é um conceito, mas uma terra a cultivar, não é uma
teoria, mas um instrumento de trabalho, não é um conjunto de ideias, mas uma
família a amar, não é um livro, mas uma pessoa.
Também esta primavera que já sorri nas flores, impaciente por brilhar, no meio
do nevoeiro de medo e ansiedade, das notícias da pandemia, da miséria e da
morte, está grávida da Vida de Jesus e pede a cada um de nós a oportunidade de
se manifestar nos nossos gestos, atitudes e palavras, povoados de Evangelho.

ANO DE SÃO JOSÉ - UM PRESENTE PARA TODA A IGREJA

1ª Leitura
2 Cr 36,14-16.19-23
Salmo 136 (137)
2ª Leitura
Ef 2,4-10
Evangelho
Jo 3, 14-21

Caros amigos:
Estamos a celebrar o 4.º Domingo da Quaresma, o Domingo «Laetare», que
traz o convite à alegria, porque o exílio e o confinamento não duram sempre;
alegria porque a misericórdia de Deus é sempre maior que o nosso pecado;
alegria porque o perdão é um dom capaz de fazer uma nova criação; alegria
porque as trevas da noite dão lugar à luz mais clara que o dia. Alegria porque,
nesta subida a Jerusalém, cheira já a Páscoa. Por esta alegria, a Liturgia da
Igreja alivia do roxo para se vestir hoje de cor-de-rosa.
Neste Domingo Laetare, deixemos que a Primavera da mensagem de Jesus
envolva as nossas esperas e sonhos, as nossas acomodações e velhices e as
faça rejuvenescer. O magro candeeiro que Nicodemos levava na noite foi
substituído pelo Sol que é o próprio Jesus. “A Primavera vem depois do
Inverno, a alegria virá depois da Cruz”.
Votos de um Santo Domingo, de uma semana abençoada e de uma Quaresma
fecunda!

REZAR A PALAVRA E
CONTEMPLAR
O MISTÉRIO
“PARA QUE TODO
AQUELE QUE
ACREDITA TENHA
N’ELE A VIDA
ETERNA”
AS MESAS”

Afinal parece tão fácil ter a vida eterna! Jesus não nos apresenta um esquema
burocrático de procedimentos complicados para ter acesso à Vida! Mas um frágil
verbo que, aparentemente, é passivo e nem se pode controlar: ACREDITAR. Mas
este verbo supõe sempre alteridade. Acredita-se em Alguém. Acreditar em Jesus
não se trata de um mero exercício intelectual ou mesmo sentimental.

VIVER A
PALAVRA

Ó glorioso Deus altíssimo, ilumina as trevas do meu coração,
concede-me uma fé verdadeira, uma esperança firme e um amor perfeito.
Mostra-me, Senhor, o (recto) sentido e conhecimento,
a fim de que possa cumprir o sagrado encargo
que na verdade acabas de dar-me. Ámen.

Durante a semana, vou começar cada dia a contemplar o crucifixo, lendo nele
o imenso amor de Deus por mim.

VIDA PAROQUIAL Domingo, 14 de Março –IV Domingo da Quaresma
- 10h00 – Eucaristia transmitida pelo Facebook do Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha e
E DIOCESANA Paróquia de S. Tiago, pelo povo que me está confiado

- Leitores: Sr. João Cruz (1ª Leitura); Céu Cruz (2ª Leitura); Sr. João Cruz (Oração dos Fiéis)
Segunda-feira, 15 de Março – S. Longuinhos, Mártir (MF)
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Céu Vieira
- 18h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas
- Leitora: D. Céu Vieira
Terça-feira, 16 de Março – S. Abraão, Eremita (MF)
- Não há celebração da Eucaristia
Quarta-feira, 17 de Março – S. Patrício, Bispo (MF)
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Céu Cruz
- 18h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas
- 7º dia de António Barbosa do Rego
- Leitora: D. Céu Cruz
Quinta-feira, 18 de Março – S. Cirilo de Jerusalém, Bispo e Doutor da Igreja (MF)
- Não há celebração da Eucaristia
Sexta-feira, 19 de Março – S. José, Esposo da Virgem Santa Maria (Solenidade) - Dia do Pai
- 17h30 – Via Sacra – D. Isabel Silva
- 18h00 – Eucaristia Solene em honra de S. José e pelas intenções anunciadas
- Leitores: Sr. José Rego (1ª Leitura); Cristina Cunha (2ª Leitura); Sr. José Rego (Oração dos

Fiéis)

Sábado, 20 de Março –S. Sabino, Mártir (MF)
- 17h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora transmitida pelo Facebook do Centro
Social Paroquial de Vila Nova de Anha e Paróquia de S. Tiago – D. Céu Vieira
- 18h00 – Eucaristia Vespertina do V Domingo da Quaresma, transmitida pelo Facebook do
Centro Social Paroquial de Vila Nova de Anha e Paróquia de S. Tiago, pelas intenções anunciadas
- Leitores: D. Margarida Carlão (1ª Leitura); Sr. Filipe Silva (2ª Leitura); D. Margarida Carlão

(Oração dos Fiéis)

- Ministros Extraodinários da Comunhão: Sr. José Rego e Sr. D. Céu Vieira
Domingo, 21 de Março –V Domingo da Quaresma
- 09h00 – Eucaristia do V Domingo da Quaresma pelo povo que me está confiado
- Leitores: D. Adília Santos (1ª Leitura); Sr. Manuel Domingos (2ª Leitura); D. Adília Santos

(Oração dos Fiéis)

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 15 DE MARÇO 2021 (SEGUNDA-FEIRA)
15/03/2021
- ANIV. José Fagundes Marinheiro e esposa - int. neta Deolinda
- Maria da Encarnação Ribeiro Lima e marido - int. filhos
- Maria Constança Santos Lima de Morais - int. marido, filhos e netos
- Sandra Isabel Morais Viana - int. pessoa amiga
16/03/2021
- Anabela Leite - int. irmã Cecília e família
INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 17 DE MARÇO 2021 (QUARTA-FEIRA)
17/03/2021
- 7º dia de António Barbosa do Rego – int. família
- ANIV. NATAL. António Correia Lima - int. esposa e filhos
- Teresa Neiva Loureiro – int. Confraria de S. Tiago*
18/03/2021
- D. Anacleto Cordeiro Gonçalves de Oliveira - int. Pe. Alfredo
INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 19 DE MARÇO 2021 (SEXTA-FEIRA)
19/03/2021
- Em honra de São José – int. Pe. Alfredo
- ANIV. NATAL. José Porfírio Sampaio e Manuel Fernandes Rego Faria - família
- António Correia Lima - int. esposa e filhos
- António Ribeiro de Sá - int. filhos
- José António Barreto e Carolina Fernandes da Cunha - int. neto Manuel Domingos
- José António Loureiro Casal, esposa e filho - int. filhos
- Luciano da Costa Lima - int. filha Isabel
- Manuel Ferreira de Sousa (meu pai) – int. pessoa amiga
- Manuel Marques Santos Lima e esposa - int. filha Conceição
- Pais de Cândido Carvalho

- Ministros Extraodinários da Comunhão: Sr. Albino Cruz e Sr. Francisco Félix
1. Como foi anunciado pela Conferência Episcopal Portuguesa, a partir do dia 15 deste mês, estamos autorizados a
INFORMAÇÕEScelebrar a Eucaristia com a presença dos fiéis desde que se cumpram aquelas regras higiéno-sanitárias (entrada
ÚTEIS
pela porta principal e saída pelas portas laterais, higienização das mãos à entrada e saída do templo, respeito pela
distância de segurança nos bancos da igreja, a não permanência no adro antes e depois das celebrações, entre
outras. As procissões, a Visita Pascal, os casamentos e baptizados, porém, continuam suspensos por enquanto.
Recordo que, durante o confinamento anterior com a proibição da participação na Eucaristia presencial, sempre a
celebramos e transmitimos pelo facebook do Centro Social Paroquial e Paróquia, pelas intenções que foram
pedidas no início do ano. Foi pedido que deixassem o respectivo estipêndio nos Serviços Centrais em envelope
fechado. Porém, verificou-se que muita gente não cumpriu com esta obrigação que, julgo, ter sido por
esquecimento ou desconhecimento.
2. Esta semana, celebraremos a Eucaristia pelas intenções anunciadas, segunda (15/03), quarta (17/03), sexta
(19/03) e sábado (20/03), sempre às 18h00. Nesses mesmos dias, meia hora antes, isto é às 17h30, recitaremos o
Terço em honra de Nossa Senhora. Na sexta-feira, porém, também às 17h30, faremos a Via Sacra. No Domingo
(21/03), às 09h00, será celebrada por todos vós.
Apenas será transmitida em direto via facebook, a Eucaristia Vespertina, aos sábados, para que os nossos idosos
do Lar e da comunidade em geral, os doentes e aquelas pessoas mesmo impossibilitadas de virem à igreja
possam assistir e participar na Missa Dominical.
É tempo de regressar à igreja!

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 20 DE MARÇO 2021 (SÁBADO)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 18H00
20/03/2021
- 1º ANIV. Maria do Carmo Faria Gomes da Cruz – int. irmã Conceição
- ANIV. Pais de Francisco Martins da Cunha*
- ANIV. Virgínia Rodrigues Maciel e marido – int. filho Albino
- José Gonçalves Barreto Novo - int. esposa
- Maria de Lurdes Alves de Araújo - int. amiga
- Maria de Lurdes Silva Felgueira Peixoto - int. marido e filho
INTENÇÃO DE MISSA PARA O DIA 21 DE MARÇO 2021 (DOMINGO)
21/03/2021
–V Domingo da Quaresma
DIA 26
- Por
todos
vós
e pelas vossas intenções em geral
DOMINGO -09H00

