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Mensagem
A Quaresma é tempo
favorável para renovarmos a
nossa fidelidade cristã. O
gesto de imposição das mãos
na 4ª feira de cinzas leva-nos
a tomar consciência da nossa
condição de pecadores. A
Quaresma é tempo propício
de renuncia e conversão.
Ao longo destes 40 dias, as
leituras vão ajudar-nos a
refletir melhor: no sentido do
jejum e da partilha, no amor
ao próximo, na importância
da oração, na conversão, na
justiça de Deus, na sua
misericórdia, no perdão e na
reconciliação.
Para melhor vivermos esta
Quaresma teremos várias
propostas de momentos para
o Sacramento da Confissão
(Reconciliação); a sugestão
de mais reflexão sobre a
Palavra de Deus e de oração;
a celebração do início da
Quaresma em 4ª feira de
Cinzas;
a
Via
Sacra
Paroquial; a celebração de
Domingo de Ramos e o
Sagrado Tríduo Pascal (5ª, 6ª
e Sábado Santo).
A Quaresma exige que,
deixando de lado a preguiça
espiritual, entremos num
caminho de renovação, numa
atitude de conversão.
O vosso Pároco,
Pe Manuel Dinis

Partilhar
Boletim Paroquial

http://paroquiadealbergaria.pt

A revelação da Palavra de Deus
no nosso coração
Na Quaresma, a Palavra
de Deus e toda Liturgia convida
os cristãos a refletirem sobre os
passos de Jesus entre nós. A
Palavra de Deus é o alimento
que a Igreja precisa para viver
segundo a missão que a
caracteriza. Será pelo alimento e
vivência da Palavra, ao ritmo da
liturgia de cada domingo, que
este encontro deverá acontecer,
através de uma predisposição e
de uma atitude muito concreta
de escuta e interiorização da
Palavra de Deus.
O caminho quaresmal, ao aproximar-nos de Deus,
permite-nos olhar com novos olhos os irmãos e as suas
necessidades. A Quaresma, como tempo de escuta da verdade, é
um momento propício para converter-se ao amor, pois a verdade
profunda, a verdade de Deus, é ao mesmo tempo amor. Um amor
que saiba assumir a atitude de compaixão e de misericórdia do
Senhor.
(continua na página 2)

A revelação da Palavra de Deus no nosso coração
A Quaresma começa na Quarta-feira
de Cinzas, este ano a 6 de março. É o «tempo
forte» que prepara para a Páscoa, ponto alto
do ano litúrgico e da vida de cada cristão.
Como escreve S. Paulo, é «o momento
favorável» para realizar «um caminho de
verdadeira conversão», de modo a «enfrentar
vitoriosamente com as armas da penitência o
combate contra o espírito do mal».
Este itinerário de 40 dias que conduz
ao Tríduo Pascal, memória da paixão, morte e
ressurreição de Jesus, coração da salvação, é
um tempo de mudança interior e de
arrependimento que «anuncia e realiza a
possibilidade de voltar ao Senhor com todo o
coração e com toda a vida», recorda o Papa
Francisco.
Desde sempre a Igreja associa a
Vigília Pascal à celebração do Batismo; nele
se realiza esse grande mistério pelo qual o ser
humano, morto para o pecado, torna-se
participante da vida nova em Cristo
ressuscitado e recebe o Espírito de Deus que
ressuscitou Jesus dos mortos.
Desde os primeiros séculos da vida da
Igreja que a Quaresma é o tempo em que
aqueles que tinham escutado e acolhido o
anúncio de Cristo iniciavam, passo a passo, o
seu caminho de fé para receber o Batismo na
Páscoa. Também os penitentes e, depois,
todos os fiéis, foram convidados a viver este
itinerário de renovação espiritual, para
conformar cada vez mais a sua existência a
Cristo.
Nos domingos da Quaresma somos
convidados a viver um itinerário baptismal,
quase que a percorrer de novo o caminho
daqueles que se preparam para receber o
primeiro dos sete sacramentos, de modo que
a existência de cada um recupere os seus
compromissos. Assim, somos chamados a
responder à nossa Vocação Baptismal, como
nos apela o tema do nosso Ano Pastoral.
Neste sentido, o objetivo geral desta
caminhada é que saibamos trilhar este
percurso quaresmal interpelados pela
Palavra de Deus que nos ajudará a

caminhar na libertação pessoal para nos
abrirmos à vida de Deus que se quer
manifestar em nós respondendo à nossa
Vocação Baptismal. O tema centra-se na
revelação da Palavra de Deus no nosso
coração.
Na nossa Igreja Matriz será construída
uma cruz de madeira que será colocada num
local visível na Quarta-feira de cinzas.
Durante a caminhada da Quaresma e em cada
Domingo serão coladas as imagens
correspondentes.
Em nossas casas e também nas salas de
catequese, devemos criar um espaço de
oração, onde vamos colocando os símbolos
distribuídos no fim de cada celebração da
Quaresma.
Com a presente Caminhada pretendese dar realce aos textos litúrgicos que são
propostos para cada domingo da Quaresma,
já que cada imagem a colocar na Cruz,
símbolo a distribuir pelas pessoas e a oração
proposta, têm a ver sempre com as leituras do
dia. Assim, vamos procurar que, durante este
tempo, as pessoas levem consigo uma
mensagem visual ou um símbolo material que
as faça recordar a celebração dominical.

Quaresma: caminho de transformação

Muita atenção: a Quaresma não é um
caminho de simples renúncias em si mesmas.
Pretende uma verdadeira transformação pela
conversão e uma relação genuinamente
fraterna com todos os que se apresentem
próximos. É inegável que as opções se tornam
(quantas vezes!) angustiantes no limite da
decisão. Mas, nada é insuperável quando
suportado na oração, a exemplo de Cristo
Jesus; na humildade, conforme São José,
esposo da Virgem Santa Maria (Solenidade
dia 19, com missa do dia às 20 horas - e dia
24 missa de Festa às 15 horas, seguida de
procissão - na igreja que lhe está consagrada,
em Assilhó); na disponibilidade e confiança
totais, conforme a ditosa Virgem Santa Maria,
Mãe de Jesus e Nossa Mãe (Anunciação do
Senhor, Solenidade dia 25). Compreendemos
onde pode habitar Deus?
Cristo Jesus fortalecer-nos-á: Jamais
estaremos sós! Escutemos e meditemos nas
Sagradas
Escrituras
dos
sucessivos
Domingos.
Nelas
suportaremos
as
fragilidades e justificaremos as vitórias: Jesus
vencerá Satanás e as suas tentações (I

Domingo); mostrará a Sua Glória na
Transfiguração, reforçando a fé dos seus
discípulos (II Domingo); será Fonte de Água
Viva, Luz e Ressurreição (III e IV
Domingos).
Jesus revela-Se continuamente. “Escutai o
que Ele diz” (Mt 17,5b) - recomendou o
próprio Pai aos Apóstolos, testemunhas da
Transfiguração - ecoará nos ouvidos dos fiéis
perenemente.
“Escuta Israel” (Dt 6,4a) não se encerrou no
Livro do Deuteronómio, realiza-se hoje, em
cada fiel, na escuta e no compromisso. “Se
alguém tem ouvidos para ouvir, oiça” (Mc
4,23) – prevenia Jesus!
A
Quaresma
proporciona
um
reparador retiro espiritual, criando espaço à
meditação, oração e conversão, sem implicar
uma cisão com os diversos compromissos e
responsabilidades de cada Cristão no dia-adia. Podemos (e devemos!) transpor para o
quotidiano a manifestação social cristã,
conforme Deus deseja, cumprindo o Seu
plano, desde o princípio, para toda a
Humanidade, Sua criação.
Não há vida verdadeiramente cristã sem
conversão e anúncio permanentes. É um
processo contínuo.
Da Liturgia brota o suporte fundamental deste
progresso de consolidação da fé e da eficácia
da ação Cristã:
Este processo será efetivo sem participação
Eucarística? Encerramos nos Domingos toda
a prática da nossa fé?
Que sinais damos ao mundo?

24 horas para o Senhor
Durante a Quaresma desafiamos a participarem nas “24 horas
para o Senhor” que se realizam arciprestalmente, este ano, nos
dias 29 e 30 de Março. A abertura será com a Eucaristia, às
19.00, no dia 29, na Igreja Matriz da Ribeira de Fráguas. O
Encerramento será na Eucaristia do dia 30, às 18.00, no mesmo
local da abertura. A Adoração será feita em cadeia nas
respetivas Paróquias. A nossa Paróquia tem a Oração de
Exposição e Adoração ao Santíssimo Sacramento, na nossa
Igreja Matriz, das 12.00 às 15.00, dia 30 de Março.

FESTA EM HONRA DE

Agenda Paroquial

S. JOSÉ

Março 2019

24 de Março de 2019
Missa e Procissão
- 15 h -

Igreja Matriz

-

7 Março (17:30)
17 Março (9:30)
21 Março (17:30 e 19:00)
28 Março (17:30 e 19:00)

Misericórdia

- 6 Março (16:00)

Sobreiro

- 10 Março (9:00)

1 Mar.

- Reunião: Pais do 7º, 8º e 9º ano:
Preparar Caminhada Quaresma (21:00)

2 Mar.

- Preparação Batismo: Encontro 1 e 2 (17:00)
- Missa: Igreja Matriz
– animada pelo 6º ano de catequese (18:30)
- Encontro: Formação dos Estagiários (21:00)

3 Mar.

- Oração Mariana:
Santuário de N.ª S.ª do Socorro (16:00)

6 Mar.

- Missa: Misericórdia (16:30)
- Missa: Igreja Matriz – 4ª f. de cinzas (18:30)

7 Mar.

- Exposição e Adoração SS. Sacramento:
com os grupos corais da Paróquia (19:00)
- Reunião: Pais do 3º ano (21:00):
preparar a Festa do Perdão e da Eucaristia

8 Mar.

- Lausperene na Igreja Matriz (19.00 às 20.00)
- Reunião de Catequistas do 2º ano:
Preparar a Festa do Pai Nosso (21:00)

9 Mar.

- Missa: Igreja Matriz: animada 5º ano (18:30)

10 Mar.

- Missa: Igreja Matriz
– participada pelo 3º ano de catequese (11:00)

13 Mar.

- Celebração da Palavra: Santa Cruz (18:30)
- Celebração da Palavra: S. Marcos (19:30)

14 Mar.

- Missa: S. Sebastião (19:30)
- Reunião de Catequistas do 6º ano:
Preparar a Festa da Profissão de Fé (21:00)

15 Mar.

- Reunião com os Pais das crianças do 2º ano:
Preparar a Festa do Pai Nosso (21:00)

16 Mar.

- Festa do Perdão: crianças 3º ano – G1 (9:30)
- Festa do Perdão: crianças 3º ano – G2 (14:00)
- Missa: Igreja Matriz – Bênção dos Pais (18:30)

17 Mar.

- Missa: Igreja Matriz – Bênção dos Pais –
participada pelo 8º ano de catequese (11:00)

19 Mar.

- Missa: Dia de S. José: Igreja S. José (20:00)

20 Mar.

- Missa: Santa Isabel (19:30)
- Reunião (21:00):
Presidentes e Cruciferários da Visita Pascal

23 Mar.

- Ensaio: Igreja Matriz (16:30)
– crianças 2º ano – Festa do Pai Nosso
- Missa: Igreja Matriz
– animada pelo 4º ano de catequese (18:30)

24 Mar.

- Missa: Igreja Matriz
– participada pelo 6º ano de catequese (11:00)
- Missa e Procissão: Festa de S. José (15:00)

S. Sebastião

- 14 Março (20:00)

S. José

- 19 Março (19:00)

29 Mar.

- 24 horas para o Senhor

Santa Isabel

- 20 Março (20:00)

30 Mar.

- Missa: Igreja Matriz - Festa Pai Nosso (18:30)

