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5.º DOMINGO da QUARESMA

Na reta final do caminho quaresmal, o evangelho 
ilumina a consciência dos catecúmenos, os adultos 
que se prepararam para celebrar os Sacramentos 
da Iniciação Cristã: Batismo, Confirmação e 
Eucaristia; dispõe os batizados a participarem 

plenamente na celebração da Páscoa semanal (domingo) e remete para a renovação 
anual das promessas batismais na Vigília Pascal.

«Betânia» é a casa da graça, nome revelador do que vai acontecer. Aí, a morte 
e a «ressurreição» de Lázaro prefiguram profeticamente a morte e ressurreição 
de Jesus Cristo.

Aquela morte e ressurreição também remetem para a graça batismal: no 
batismo, mergulhamos na morte para o pecado e, com Jesus Cristo, entramos 
na vida para Deus.

O episódio, mais do que destacar a situação de Lázaro, tem por finalidade 
conduzir o leitor/ouvinte ao núcleo do diálogo com Marta: a fé na ressurreição 
e na vida.

«É profundo o vínculo entre a Sagrada Escritura e a fé dos crentes. Sabendo 
que a fé vem da escuta, e a escuta centra-se na Palavra de Cristo, daí se vê a 
urgência e a importância que os crentes devem dar à escuta da Palavra do Senhor» 
(Papa Francisco).

Esta segunda parte da Quaresma (terceiro, quarto e quinto domingos) confirma 
que, mais do que uma lista de «penitências», importa alimentar-se da «palavra 
que sai da boca de Deus», sejam quais forem os sofrimentos ou as provações – a 
última das quais, é a morte. Nós, batizados em Jesus Cristo, sustentados pela 
Palavra, transportamos connosco a garantia de que o nosso ser não tem como 
meta a morte eterna, mas a vida eterna.
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INTENÇÕES das EUCARISTIAS:
SEGUNDA
18,30 horas — VILELA—aniv. por Carlos da Fonseca e pais, m.c. Domingos Fonseca; por Mário 

Nogueira Ferreira e esposa, m.c. uma pessoa amiga.
19,30  ”  — SANTUÁRIO—por Celestino Vaz, Jonathan Vaz, Francisco Lopes e M.ª Macha-

do Lopes, m.c. a esposa Alzira; pelo Dr. Francisco Vieira e Brito, m.c. a Confra-
ria.

TERÇA
18,30 horas — VILELA—por M.ª Aurora Alves Monteiro da Silva, pais e irmãos: Domingos, 

Alzira e Beatriz, m. c. Domingos Ribeiro Gomes e filhos; por Delfim Rodrigues e 
filho, m.c. M.ª Celeste Gonçalves.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—por José Rodrigues Magalhães, António Joaquim Gonçalves Ma-
galhães e Ermelinda Rodrigues m.c. M.ª Eufrásia Magalhães; por Rosa M.ª e 
marido José Silva Araújo, m.c. a filha Adelaide.

QUARTA
18,30 horas — VILELA—por José Fernandes Antunes, filhos Jorge e António, neta Alexandra, 

primo José Couto Vieira, Ana Rodrigues Alves, avós, padrinhos, tios, Oscarina 
Peixoto, Joaquim Peixoto, Custódia Miranda, Adriano Miranda e M.ª Aurora 
Soares Almeida, m.c. Ana de Fátima; por Joaquina da Luz Gonçalves, m.c. a 
família.

19,30  ”  — SANTUÁRIO—aniv. por Hilário Costa Ramos, esposa e filhos, m.c. o filho Ce-
lestino; por Adelino de Sousa, Júlia Pereira Barroso e Sónia Sousa, m.c. o filho 
Manuel Pereira Sousa.

QUINTA
19,30 horas — SANTUÁRIO—por José Batista Fernandes, pais, irmãos e tios, m.c. a família; 

por José Cunha, M.ª Rosa Vaz e filhos: António, Deolinda e Salvador Cunha, m.c. 
José M.ª Cunha.

SEXTA
8,30 horas — VILELA—aniv. por Carlos Augusto Gonçalves e familiares, m.c. a irmã M.ª Ce-

leste Gonçalves; aniv. por Manuel Nogueira e pais, m.c. M.ª Helena Nogueira.
19,30  ”  — SANTUÁRIO—por Francisco Gomes Monteiro e Cândida Oliveira Cardoso, m.c. 

a filha Rosa; por Aníbal Simões Alves Vieira, m.c. a Confraria.
SÁBADO
18,00 horas — pelo povo.
19,00 ”  — QUINTELA—aniv. por Albertino Raimundo, esposa e filha, m.c. a família; por 

Aurora Vieira e João Fernandes, m.c. uma amiga; por Palmira Ferreira Faria, 
m.c. a família; por João Baltasar Rodrigues da Fonseca, pais e sobrinho José 
Joaquim Coimbra Afonseca, m.c. a família; por Amândio Rodrigues, familiares 
e amigos, m.c. a esposa Olímpia; por Joaquim Sousa, Josefa Teresa Fernandes, 
José Barros e Hilário Barros, m.c. a irmã Narcisa.

DOMINGO
08,00 horas — aniv. por Américo Dias, Joaquim António de Abreu, esposa, Virgínia Cristina 

de Freitas Moreira, pais, avós, tios, primos e amigos de Manuel Sousa da Costa 
e M.ª Amélia Moreira; aniv. por António Catrino, pais, irmãos e cunhados, m.c. 
Margarida Moutinho; pelas Almas do Purgatório, m.c. o nicho do Bobeiro; pelos 
familiares de M.ª Rosa Cruz; por Arlindo Sampaio Vieira, Manuel e José Barbosa 
Vieira, pais, sogros e familiares de Rosa Fernandes Barbosa; por João Veloso, es-
posa, filho, Abílio Moreira e familiares, m.c. Casimiro Moreira; por Margarida da 
Silva Rodrigues e Filomena de Jesus Barros de Oliveira, m.c. Virgínia Pereira; 
em honra de Nossa Senhora de Fátima, m.c. uma devota.

09,00  ”  — VILELA—pelo povo.
10,30  ”  — SANTUÁRIO—pelos irmãos da Confraria de Nossa Senhora de Porto de 

Ave; por José Mendes da Silva, m.c. colaboradores da Batista e Soares. Confúcio

       

AVISOS:
Domingo de Ramos:

Conforme anos anteriores, no domingo próximo, 
far-se-á a bênção dos ramos, antes das Eucaristias, 
nos locais do costume. Pede-se a todos pontuali-
dade para não atrasar as cerimónias. 

Recolha do Contributo Penitencial: 
Alicerçado ao espírito quaresmal, temos o que habitualmen-

te chamamos de Contributo ou Renúncia Quaresmal. A meditação 
mais assídua da Palavra, aliada à experiência do jejum e abstinên-
cia, faz com que renunciemos voluntariamente, de harmonia com 
um programa que cada um se impõe, a coisas supérfluas ou desne-
cessárias. Não se trata de um mero exercício de poupança. O seu 
real valor reside no espírito de partilha para uma causa determinada 
pela Arquidiocese. 

Habitualmente consulto o 
Conselho Episcopal, Presbiteral 
e Pastoral sobre o destino a dar 
ao dinheiro que o Contributo 
Penitencial recolhe. Temos sem-
pre uma causa diocesana e ou-
tra missionária.

Para este ano, como nos últimos, determinamos como destino o 
“Fundo Partilhar com Esperança” e a paróquia de S. Cecília de Ocua, 
em Moçambique. O primeiro tem respondido a diversas situações 
de carência, com uma distribuição muito cuidada através de uma 
equipa coordenada pela Caritas Diocesana. São imensos os proble-
mas que nos chegam, sem que, infelizmente, conseguimos dar res-
posta a todos.

B José Cordeiro, Arcebispo Primaz

A recolha far-se-á no domingo próximo, no ofertório das 
Eucaristias.

«Não corrigir as nossas falhas é o mesmo que 
cometer novos erros.»


