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INFORMAÇÕES
(Continuação da pág. 3)
MISSAS
Hora
Intenções
18 José Gomes Maciel e esposa; José Fernandes Gomes Rego e filho;
Manuel Luís Rocha Felgueiras (aniv.); Vitória Martins da Fonte,
marido e filho; Manuel Moreira da Costa (aniv.); Belmira Rodrigues Machado, marido, pais e sogra; Delfina Batista Oliveira;
Vicente Soares; Porcina Coroas Martins Branco
Ter
18 Pais de Luís Ruas; José Carlos Fernandes Cerqueira (aniv.) e
sogros; Manuel Rodrigues Montes; Maria da Conceição de Jesus;
Maria Júlia Moreira Borlido, pai e sogros; Custódia Afonso Vieitas
e marido; Delfina Batista Oliveira; Vicente Soares; Porcina Coroas
Martins Branco; Em ação de graças a S. José
Qua
18 Maria Alice Silva Carvalho Esteves, pais e irmãos; Valdemar
Pimenta da Gama e sogros; Adriano Afonso Branco; Maria da Costa Morais, marido e filho; Fernando Tomás Santos Vieira e pais;
Maria Alice Marques Miranda; Florinda dos Santos Barbosa e pais;
José Gonçalves de Melo (aniv.), pais e sogros; Pais de Ester Reis;
Maria Engrácia Fernandes Pereira (aniv.); Vicente Soares; Porcina
Coroas Martins Branco; Em ação de graças a S. José
Qui
18 Serafim Gonçalves Azevedo; Braselina Gomes do Rego, marido e
filho; Paulo Jorge da Costa Ramalho e pai; Arminda da Silva Amorim, pais e sogros; Emídio Sousa Reigada e esposa; Floriano dos
Santos Martins e esposa; Ana Araújo da Costa; Eduardo Pinto;
Vicente Soares; Porcina Coroas Martins Branco
Sex
18 Manuel Viana Custódio e família; Intenções da Casa do Ceiro; Paulo Jorge Carvalho Martins Borlido; David Lopes de Carvalho e
pais; Palmira Pires do Rego e marido; Manuel Pereira de Carvalho
(aniv.) e mãe; Joaquim Dinis Camelo; Vicente Soares; Porcina
Coroas Martins Branco; Olímpia Martins Carvalho Rua e marido
Sáb
18 Delfina Batista Oliveira (30.º dia); Mário das Dores Araújo Gomes,
pais e sogros; Serafim da Silva Baganha, pais, sogros e cunhados;
Valdemar Pimenta da Gama e sogros; Sérgio Manuel Soares Ribeiro, pais e sogros; Daniel Barbosa Marques; José Pires Loureiro;
Sandra Maria Bravo Barreiros; Mário Morais Borlido, pais e
sogros; Manuel da Silva Rocha e família; Olívia da Costa e marido;
José Luís Lourenço Fernandes Moreira; Vicente Soares; Porcina
Coroas Martins Branco; José Manuel Freitas (aniv.)
Dom
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Domingos Pereira (aniv.); Manuel Luís Martins Esteves (aniv.);
Manuel Teixeira da Costa Faria, filhas e genros; Julieta Pereira
Marrocos; Domingos Pires Martins Branco, pais, sogros e irmãos;
José Pereira Quintas e esposa; Maria Enes Baganha; Luciano Passos
Viana e esposa; Vicente Soares; Porcina Coroas Martins Branco; Em
honra do Sagrado Coração de Jesus; Em honra de Santa Luzia
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1.º Domingo da Quaresma – Ano C
«Jesus, cheio do Espírito
Santo, retirou-Se das margens
do Jordão. Durante quarenta
dias, esteve no deserto, conduzido pelo Espírito, e foi
tentado pelo Diabo. … Jesus
respondeu-lhe: “Está mandado: Não tentarás o Senhor teu
Deus”. Então o Diabo, tendo terminado toda a
espécie de tentação, retirou-se da presença de
Jesus, até certo tempo.» (Evangelho)

Vaticano: Católicos são cada
vez mais no mundo, número
de sacerdotes diminui

Dados do Anuário Estatístico da Igreja
Os novos dados estatísticos sobre a
Igreja Católica, divulgados pelo Vaticano,
mostram que em 2017 o número de católicos aumentou 1,1% face ao ano anterior.
Em sentido contrário, regista-se uma
queda no número de padres e os candidatos
ao sacerdócio diminuem.
Em 2017, os católicos batizados eram
1313 milhões, ou seja, 17,7% da população
mundial; o crescimento é particularmente
visível na África e Ásia, respetivamente
2,5% e 1,5%; a Europa tem uma variação
quase nula, 0,1 %.
Os dados do ‘Annuarium Statisticum
Ecclesiae’ 2017 são recolhidos pelo Departamento Central de Estatística da Igreja,
que elabora também o Anuário Pontifício
2019.

Os católicos estão distribuídos da
seguinte forma, por continente: 48,5% na
América; 21,8% na Europa; 17,8% na
África; 11,1% na Ásia; e 0,8% na Oceânia.
A partir da comparação com 2016, destaca-se, “pela primeira vez desde 2010”, a
diminuição do número de sacerdotes, ainda
que a quebra seja de 0,1%: de 414.969 para
414.582; já os seminaristas passaram de
116.160 a 115.328, um decréscimo de 0,7%.
In Ecclesia, 07.03.2019

O MELHOR JEJUM (Papa Francisco)
• Jejum de palavras negativas e dizer palavras bondosas.
• Jejum de descontentamento e encher-se
de gratidão.
• Jejum de raiva e encher-se com mansidão
e paciência.
• Jejum de pessimismo e encher-se de
esperança e otimismo.
•Jejum de preocupações e encher-se de
confiança em Deus.
• Jejum de queixas e encher-se com as coisas simples da vida.
• Jejum de tensões e encher-se com orações.
• Jejum de amargura e tristeza e encher o
coração de alegria.
• Jejum de egoísmo e encher-se com compaixão pelos outros.
• Jejum de falta de perdão e encher-se de
reconciliação.
• Jejum de palavras e encher-se de silêncio
para ouvir os outros.
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1.º Domingo da Quaresma – Ano C
LITURGIA DA PALAVRA
1.ª Leitura: Deut. 26, 4-10
2.ª Leitura: Rom. 10, 8-13
Evangelho: Lc. 4, 1-13

- As tentações de Jesus e as
nossas No começo de cada Quaresma somos confrontados com o episódio das tentações de
Jesus, registado nos três evangelistas sinópticos. É, pois, com o exemplo de Jesus, resistindo às tentações, que damos início a este tempo
de ‘estágio’, para nos exercitarmos nós também no combate vitorioso contra o inimigo
comum.
A resposta de Jesus à primeira tentação –
“nem só de pão vive o homem” – pretende
mostrar-nos que o Homem não pode contentarse em satisfazer apenas as suas necessidades
mais básicas. O ser humano tem outras dimensões, outras exigências e aspirações que não
podem ser reduzidas ao alimento e ao bemestar material, tais como o amor, a amizade, a
cultura, a contemplação, a gratuidade, a cidadania, a solidariedade, a relação com Deus.
A idolatria da riqueza e do poder, traduzida
quer na admiração, na inveja ou na bajulação
dos ricos e poderosos, quer no sacrifício das
outras dimensões da pessoa humana no seu
altar, é atitude que Cristo recusa terminantemente na segunda tentação: “ao Senhor teu
Deus adorarás, só a Ele prestarás culto”.
A terceira tentação alerta-nos contra as
nossas tentativas, frequentes e disfarçadas, em
transformarmos Deus num socorro pronto e
eficaz para serem ultrapassadas muitas situações e dificuldades a que a nossa incúria,
imprevidência ou imprudência nos conduziram. Agora, ‘Ele que venha resolver’! E esquecemo-nos que Ele já há muito está ao nosso
lado, como nos recorda S. Paulo: “a palavra
está perto de ti, na tua boca e no teu coração”!

Já Bento XVI afirmou: “refletindo sobre as
tentações a que Jesus foi sujeito, cada um de
nós é convidado a dar resposta a esta pergunta
fundamental: O que é que verdadeiramente
conta na minha vida? Que lugar tem Deus na
minha vida? O senhor dela é Deus ou sou eu?
De facto, as tentações resumem-se no desejo
de instrumentalizar Deus para os nossos próprios interesses, em querer colocar-se no lugar
de Deus. Jesus sujeitou-se às nossas tentações
a fim de vencer o maligno e abrir-nos o caminho para Deus”.
Por sua vez, o papa Francisco propõe conteúdos bem concretos para os meios mais tradicionais da vivência da Quaresma:
“Jejuar, isto é, aprender a modificar a nossa atitude para com os outros e as criaturas é
passar da tentação de ‘devorar’ tudo para satisfazer a nossa voracidade, à capacidade de
sofrer por amor, que pode preencher o vazio
do nosso coração.
Orar, para saber renunciar à idolatria e à
autossuficiência do nosso eu, e nos declararmos necessitados do Senhor e da sua misericórdia. Dar esmola, para sair da insensatez de
viver e acumular tudo para nós mesmos, com a
ilusão de assegurarmos um futuro que não nos
pertence. Assim, reencontraremos a alegria do
projeto que Deus colocou na criação e no nosso coração: o projeto de amá-Lo a Ele, aos
nossos irmãos e ao mundo inteiro, encontrando
neste amor a verdadeira felicidade”.

Daí o seu convite: “a ‘quaresma’ do
Filho de Deus consistiu em entrar no deserto
da criação para fazê-la voltar a ser aquele
jardim da comunhão com Deus que era
antes do pecado das origens. Não deixemos
que passe em vão este tempo favorável!
Abandonemos o egoísmo, o olhar fixo em
nós mesmos, e voltemo-nos para a Páscoa
de Jesus; façamo-nos próximo dos irmãos e
irmãs em dificuldade, partilhando com eles
os nossos bens espirituais e materiais.
Peçamos a Deus que nos ajude a realizar um
caminho de verdadeira conversão”.
Pe. José de Castro Oliveira

INFORMAÇÕES
Peditório para o Senhor e para a Senhora
de Vinha: A Comissão da Páscoa informa que
as ofertas do peditório para o Senhor e para a
Senhora podem ser entregues aos sábados, das
17,30 às 18 h. e aos domingos, das 10 às 10,30
h., na sala de espera da Secretaria Paroquial,
durante toda a Quaresma.
4.º Encontro de Preparação para o Crisma – Adultos: Realiza-se na próxima segundafeira, dia 11, às 21,15 h., na sala da Secretaria
Paroquial, o 4.º Encontro de Preparação para o
Crisma, para adultos que ainda não tenham
recebido o Sacramento da Confirmação.
As pessoas não crismadas mas que frequentam habitualmente a Eucaristia Dominical ainda
poderão inscrever-se até ao dia 15 de março.
78.º Cursilho de Senhoras: De quarta-feira,
dia 13, a sábado, dia 16, realiza-se mais um
Cursilho de Cristandade, o 78.º da nossa Diocese para Senhoras, no Centro Paulo VI, em Darque.
Participará uma pessoa da nossa paróquia.
Rezemos todos pelo bom êxito do Cursilho!
Os que já fizeram um Cursilho são convidados a estar presentes no acolhimento aos novos,
na quarta-feira, às 19 h., e sobretudo, no encerramento do Cursilho, que será presidido pelo
nosso bispo, D. Anacleto Oliveira, no sábado, às
21 h., no auditório do Centro Paulo VI. A sessão
de encerramento concluirá com a Eucaristia
vespertina, pelas 23 h., no mesmo auditório,
aberta a toda a gente.
Reunião do CPAE: O Conselho Paroquial
para os Assuntos Económicos (CPAE) fará a
sua reunião mensal na próxima quinta-feira, dia
14, às 21,15 h., na sala da Secretaria Paroquial.
Qualquer paroquiano, que queira apresentar
algum assunto relacionado com a administração
dos bens da paróquia, pode fazê-lo no início da
reunião, antes da ordem do dia.
Novena e Festa de S. José: Na próxima
sexta-feira, dia 15, às 17,30 h., inicia a Novena
Preparatória da Festa de S. José. Constará da
oração do Terço do Rosário meditado e de uma
reflexão sobre S. José, inserida na Eucaristia
diária, exceto no sábado, em que só haverá o
Terço meditado antes da Eucaristia. No domingo, dia 17, haverá também Novena às 17,30 h.,
mas só com o Terço meditado e a reflexão sobre
S. José, pois a Eucaristia Dominical será de

manhã, à hora habitual. Participe!
A Festa em honra de S. José, que incluirá,
como de costume, a celebração do Dia do Pai
pela Catequese, será no dia 24 de março, com o
programa habitual, mais um Terço de Ação de
Graças, às 17,30 h.
50 anos da Paróquia do Senhor do Socorro
– Conferência-debate sobre o tema “Os jovens
em Igreja, hoje - testemunhos e perspetivas de
futuro”: Na próxima sexta-feira, dia 15, às 21 h.,
na sala nobre do Centro Paroquial do Senhor do
Socorro, realiza-se a primeira de duas Conferências-debate, integrada no Programa das Comemorações das Bodas de Ouro Paroquiais e subordinada ao tema “Os jovens em Igreja, hoje - testemunhos e perspetivas de futuro”. Será orientada
pelo areosense Pe. Renato, formador no Seminário Diocesano e diretor do jornal diocesano
“Notícias de Viana” e contará com o testemunho
de alguns jovens. Participe!
Reunião do MCC: No próximo sábado, dia
16, às 15,30 h., na sala da Secretaria Paroquial,
realiza-se mais uma reunião mensal de Cursilhistas da paróquia, orientada pelo pároco. Todos os
que um dia participaram num Cursilho de Cristandade são convidados a participar.
Almoço-convívio: No próximo domingo, dia
17, às 13 h., realiza-se mais um almoço-convívio,
promovido pela Comissão de Festas da Padroeira.
O prato é “feijoada”, pedindo-se a comparticipação habitual de 10 €. As inscrições devem ser feitas nos locais habituais, até ao dia 15.
Contributo Penitencial: Conforme decisão
do nosso Bispo, depois de ouvido o Conselho
Presbiteral, o Contributo Penitencial deste ano
2019 reverterá, em partes iguais, para o jornal
diocesano “Notícias de Viana” e para uma paróquia missionária da Bolívia atualmente orientada por um padre da nossa Diocese.
Distribuição gratuita do “Notícias de
Viana”: A fim de ajudar à sua divulgação, está
a ser distribuído gratuitamente neste fim de
semana o número do jornal diocesano “Notícias
de Viana”, editado quinta-feira passada. Contém
as mensagens para a Quaresma, do Papa e do
nosso Bispo e pode ser levado da entrada na
igreja. Quem quiser entregar algum donativo
para a sua manutenção, pode deixar na bandeja
colocada junto.
(Continua na pág. 4)

