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INFORMAÇÕES
(Continuação da pág. 3)
Dia
Hora
04 Seg 18h00

05

Ter

18h00

06

Qua 18h00

07

Qui

18h00

08

Sex 18h00

09

Sáb

18h00

10 Dom 11h00

MISSAS
Intenções
José Joaquim Dinis Camelo, avós e tios; Clara Ramos
de Barros Peixe e família; Benjamim de Brito Amorim;
Domingos Pires Paradela, esposa, filha e genro; Aida
de Jesus Gordete, marido e compadres; Pais de Ester
Reis; Manuel Morais Enes Capeio e esposa; Manuel
Maria Soares de Passos
Manuel Pereira, esposa e filho; Mário Reis Afonso e
pais; Rosa Afonso Amorim, marido e irmã; Adélia
Jácomo Sousa Oliveira e marido; Manuel Barbosa Magalhães; José António de Sousa Fernandes; Manuel
Maria Soares de Passos
Maria Branco Moreira da Costa; Daniel Barbosa Marques; Eduardo Pereira Pires; Rosa Pires Franco; Manuel Pires Afonso Moreira e esposa; Manuel Maria Soares de Passos; Em ação de graças a N. Sr.ª de Fátima
e a Santa Rita
Evaristo Martins da Silva, esposa, sogros e tias; Francisco Enes Franco; Baltazar Salvador Santos Correia;
Mário Rodrigues Machado; Arminda Martins Fernandes Moreira e marido; Hermes José Gonçalves da
Cruz; Manuel Maria Soares de Passos
José Correia do Rego; Noé Enes Ramos; Joaquim Afonso
Barbosa; Domingos Viana Baganha; Maria Helena Pires
da Silva Moreira; Arminda Martins Fernandes Moreira e
marido; Manuel Maria Soares de Passos
Palmira Enes Morais; Aurora Cerqueira; Rosália Enes
Morais (aniv.); Casimiro Crespo Pereira e esposa; Manuel Maria Soares de Passos
Aida Soares Ribeiro (aniv.); José Pires Marrocos e esposa; Rosa Gomes Rego; Mário Brandão Rodrigues e
esposa; Benvindo Gonçalves Durães; Maria Fernandes
Vieitas Paradela; Amaro José Barreiros Lopes (aniv.);
António Gomes Moreira Rego e esposa; Baltazar Faria
Marques; Manuel Maria Soares de Passos
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5.º Domingo da Quaresma – Ano C
«Os escribas e os fariseus
apresentaram a Jesus uma
mulher surpreendida em
adultério … Jesus inclinouSe e começou a escrever
com o dedo no chão. …
“Quem de entre vós estiver
sem pecado atire a primeira
pedra”. … quando ouviram
tais palavras, foram saindo um após outro …
“Vai e não tornes a pecar”.» (Evangelho)

Aprende a perder
mantendo a dignidade
Por: José Luís Nunes Martins
Se te acontecer que estejas
prestes a perder tudo, conserva a
dignidade, sem cometeres atos
dos quais, depois, só te poderás
arrepender.
Muito do que temes perder,
tem pouco valor, quando comparado com o que, sendo importante, dás por adquirido.
Na verdade, podes perder
tudo, tudo, até mesmo a ti
mesmo… Cuidado, é mais fácil
do que te parece, bastam duas ou
três decisões insensatas e eis que

estarás no fundo de um poço.
Tudo porque não aceitaste a
perda como parte da vida e tenhas decidido fazer o que não devias: perder a dignidade numa
teimosia contra a lógica.
Uma adversidade pode ser um
trampolim para o melhor de nós,
assim saibamos encará-la com a
firme certeza de que estamos a
ser postos à prova. Alguns perdem-se quando têm tudo e estão
bem. De tal forma que só uma
desgraça acaba por lhes devolver
as suas virtudes mais nobres.
O que temos é finito, o que somos é infinito. Ninguém devia
deixar que, o que tem ou não, lhe
arruíne o que é.
Uma excelente indicação sobre aquilo de que somos feitos é
a forma como reagimos a algo
que nos rasga os sonhos.
Não troques a tua alma por
nada deste mundo.
In Ecclesia, 26.03.2022
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5.º Domingo da Quaresma – Ano C
LITURGIA DA PALAVRA
1.ª Leitura: Is. 43, 16-21
2.ª Leitura: Fil. 3, 8-14
Evangelho: Jo. 8, 1-11

- O caminho novo da
misericórdia A nenhum de nós é difícil imaginar os rostos duros, indignados e
acusadores dos escribas e fariseus
que quiseram fazer de Jesus o juiz
daquela pobre mulher, acusada do
hediondo pecado de adultério. Eles
expressam o zelo farisaico por
uma lei que foi violada e que urgia
reparar pela aplicação impiedosa
da pena prevista desde Moisés.
Mas, este zelo hipócrita nada
tem a ver com o Deus de Jesus
Cristo: maior adultério cometiamno eles, ao recusarem o Deus “clemente e compassivo, lento para a
ira e rico de misericórdia”, que assim se autodefiniu perante Moisés
e que Jesus tão bem retratou na parábola do “pai bom”, que nos foi
servida no passado domingo.
O episódio de hoje pode considerar-se mais um belo texto sobre
a misericórdia. Aqui o filho mais
velho é substituído pelos fariseus e
escribas, de dedo acusador apontado para aquela mulher, e aos
quais Jesus recorda a nossa condição comum: “atire a primeira pedra quem estiver sem pecado!”

Não imitemos, pois, os escribas e fariseus, que preferiram retirar-se sorrateiramente, carregando um pecado reconhecido, mas não assumido, quando, bem
junto deles, estava Alguém que também
a eles queria perdoar, dizendo–lhes: ide
em paz e não volteis a pecar!
Esta é a grande maravilha que Deus
quer realizar em cada um de nós. De
facto, só as águas abundantes e refrescantes do rio do perdão divino podem acabar
com a aridez de uma vida corrompida,
porque mergulhada na satisfação dos desejos naturais, ou cristalizada numa dureza de coração, incapaz de perceber e
sentir a alegria da primavera que chega
através do perdão, concedido e acolhido!
Como as nossas vidas seriam diferentes se substituíssemos o rigor, a intransigência e a incompreensão pela misericórdia e pelo perdão mútuo! É este, na verdade, o caminho novo que o Senhor quer
abrir, para fazer brotar rios de misericórdia na aridez dos nossos desertos existenciais!
Por isso, se Cristo não condena aquela
mulher, também não a ‘despenaliza’ pura e
simplesmente. Pelo contrário, convidandoa a não voltar a pecar, aponta-lhe os caminhos do verdadeiro amor, que ela deve percorrer a partir desta experiência do perdão.
Como S. Paulo, alinhemos todos na
maratona da misericórdia, mesmo que a
diferentes velocidades, pois na meta está
Deus para a todos envolver no seu perdão, na sua misericórdia!
Pe. José de Castro Oliveira

CEP: algumas
orientações para a
Visita Pascal 2022
É belo o anúncio da Ressurreição através da Visita Pascal.
Tendo em conta a situação de
pandemia que, infelizmente, ainda
permanece, pede-se a máxima atenção para as seguintes orientações:
- No percurso na via pública, se
houver ajuntamentos, recorrer à
proteção da máscara facial.
- Nas casas particulares entrarão
apenas os membros do grupo paroquial designado para essa missão de
anúncio pascal, conforme a organização de cada paróquia; os outros
eventuais acompanhantes aguardarão no exterior.
- Dentro das casas, os membros
desta equipa deverão usar máscara.
- O guia do grupo dirigirá uma
breve oração com a família reunida,
terminada a qual os membros desta
são convidados a venerar a cruz
com uma vénia ou outro gesto que
não implique contacto físico; seguidamente pode proceder-se à aspersão com água benta dos presentes e
do lugar onde se encontram.
- Embora a mesa possa estar
posta, não se convidem para ela os
membros do grupo dos mensageiros
da Páscoa; a partilha de alimentos
deve restringir-se aos membros da
família e, por isso, só se fará após a
partida dos visitadores; de facto, o
comer em conjunto implica retirar a
máscara aumentando, assim, o risco
de eventuais contágios.
- Sempre que haja contacto físico
com pessoas ou coisas, deve proceder-se à higienização das mãos.
Que Jesus Ressuscitado caminhe
sempre connosco pelos caminhos da
vida! Feliz Páscoa, de Luz e de Paz!
Lisboa, 31 de março de 2022
Secretariado Geral da CEP

INFORMAÇÕES
Consignação Fiscal em favor do nosso Centro Social:
Em 2022 poderá ajudar o CSPA consignando 0,5 % do
seu IRS. Indique o nosso NIF 504630490.
O que é a consignação fiscal? É destinar 0,5 % do IRS
já liquidado, sem qualquer custo adicional. Não há qualquer encargo para si ou perda de benefício fiscal. São várias as associações e instituições que pode ajudar através
deste apoio que não custa nada… (se não der isto a ninguém, ficará para o Estado!).
Se o preenchimento do seu IRS é automático, a consignação efetua-se na área “Pré liquidação” e basta assinalar com um X no campo 11 e colocar o NIF 504630490.
Na declaração de rendimentos (Modelo 3), a consignação faz-se no Quadro 11 do anexo “Rosto”.
Se não é o próprio a fazer a declaração de IRS, dê esta
informação a quem o faz por si (contabilista ou amigo)!
A entrega do IRS em 2022, referente aos rendimentos
de 2021, é feita entre 1 de abril e 30 de junho de 2022,
independentemente da sua categoria de rendimentos.
Obrigado pelo seu contributo!
Para mais esclarecimentos ligue 258 835 221.
3.º Encontro de Preparação para o Crisma: Na próxima terça-feira, dia 5, às 21,15 h., numa sala da Secretaria
Paroquial de Areosa, realiza-se o 3.º Encontro de Preparação para o Crisma. Quem não puder participar presencialmente, pode participar online, via WhatsApp. No 2.º Encontro foram já 3 pessoas que escolheram essa opção.
Podem ainda inscrever-se para receber o Crisma quaisquer pessoas já batizadas e que queiram agora completar a
Iniciação Cristã. As inscrições devem ser feitas através dos
contactos constantes no cabeçalho deste boletim.
Visita mensal aos doentes: O pároco fará a habitual
visita aos doentes na próxima quinta-feira, dia 7, na parte
da tarde, a partir das 14,30 h. Pede aos doentes ou suas
famílias que lhe comuniquem a intenção de ser visitados.
Via-sacra pública pelas ruas da paróquia: Na próxima sexta-feira, dia 8, às 21 h., realiza-se a tradicional
Via-sacra pública pelas ruas da paróquia, com a participação do andor do Senhor dos Passos e de Nossa Senhora
das Dores. Participe!
Domingo de Ramos: No próximo domingo, dia 10,
celebramos o Domingo de Ramos na Paixão do Senhor.
Teremos a bênção solene dos ramos junto ao Cruzeiro Paroquial, às 11 h., seguida da procissão de entrada e Eucaristia dominical. Participe!
(Continua na pág. 4)

