
Fo
lh

a 
Pa

ro
qu

ia
l n

º 
16

0 
*A

no
 IV

* 
21

.0
2.

20
21

 —
 D

O
M

IN
G

O
 I 

DA
 Q

UA
RE

SM
A

LEITURA I ( Gen 9, 8-15 )
Deus disse a Noé e a seus filhos: «Estabelecerei a minha 
aliança convosco, com a vossa descendência e com todos 
os seres vivos que vos acompanham: as aves, os animais do-
mésticos, os animais selvagens que estão convosco, todos 
quantos saíram da arca e agora vivem na terra. Estabelece-
rei convosco a minha aliança: de hoje em diante nenhuma 
criatura será exterminada pelas águas do dilúvio e nunca 
mais um dilúvio devastará a terra». Deus disse ainda: «Este 
é o sinal da aliança que estabeleço convosco e com todos os 
animais que vivem entre vós, por todas as gerações futuras: 

farei aparecer o meu arco sobre as nuvens, que será um sinal 
da aliança entre Mim e a terra. Sempre que Eu cobrir a terra 
de nuvens e aparecer nas nuvens o arco, recordarei a minha 
aliança convosco e com todos os seres vivos e nunca mais as 
águas formarão um dilúvio para destruir todas as criaturas».
SALMO RESPONSORIAL: 
Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade para 
os que são fiéis à vossa aliança. 

LEITURA II ( 1 Pedro 3, 18-22 ) 
Caríssimos: Cristo morreu uma só vez pelos pecados – o Justo 
pelos injustos – para vos conduzir a Deus. Morreu segundo a 
carne, mas voltou à vida pelo Espírito. Foi por este Espírito que 
Ele foi pregar aos espíritos que estavam na prisão da morte e 
tinham sido outrora rebeldes, quando, nos dias de Noé, Deus 
esperava com paciência, enquanto se construía a arca, na qual 
poucas pessoas, oito apenas, se salvaram através da água. 
Esta água é figura do Baptismo que agora vos salva, que não 
é uma purificação da imundície corporal, mas o compromisso 
para com Deus de uma boa consciência; ele vos salva pela res-
surreição de Jesus Cristo, que subiu ao Céu e está à direita de 
Deus, tendo sob o seu domínio os Anjos, as Dominações e as 
Potestades.
EVANGELHO ( Mc 1, 12-15 ) 
Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. 
Jesus esteve no deserto quarenta dias e era tentado por Satanás. 
Vivia com os animais selvagens e os Anjos serviam-n’O. Depois 
de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a 
pregar o Evangelho, dizendo: «Cumpriu-se o tempo e está próxi-
mo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho».

CURSO PARA CASAIS - COMO CONSTRUIR UMA RELAÇÃO DU-
RADOURA -recordamos que a 6 de março vai arrancar um percur-
so para casais, online, aos sábados à noite. Este percurso pretende 
ajudar o casal a construir uma relação duradoura, seja para reforçar 
um casamento sólido ou mesmo para quem pretenda ultrapassar as 
dificuldades da vida em casal, possibilitando passar tempo juntos, 
proporcionando tempos de reflexão em casal, oferecendo aos casais 
meios para construir um casamento são e duradouro. Destina-se a 
qualquer casal quer tenha ou não prática cristã, mesmo que não es-
tejam casados católica ou civilmente. Casa sessão é apresentada por 
um casal, com o apoio de vídeos, sendo a exposição pontualmente 
interrompida para fazer exercícios em casal, que podem ser acom-
panhados por café, chá e bolos. No final de cada sessão são propos-
tos exercícios em casal para casa. A intimidade do casal é sempre 
respeitada. Não há discussões de grupo nem necessidade de dar a 
conhecer a realidade do casal a qualquer outro. 
PROPOSTAS PARA QUARESMA - recordamos para este fim de se-
mana as vésperas que serão transmitidas no canal Youtube da Dio-
cese e nas nossas páginas Facebook e, para aqueles que se inscreve-
ram, o retiro orientado pelo nosso bispo, via Zoom. Quinta feira, às 
21h30, teremos mais uma sessão de Lectio Divina, desta vez debru-
çada sobre o Evangelho do 2º Domingo.
JÁ ESTÁ EM FUNCIONAMENTO A COMISSÃO PARA O ANO DE S. 
JOSÉ -  É constituída pelos seguintes elementos saídos do Conselho 
pastoral: João Varela, José Ribeiro, Adriana Simões, Rui Filipe Rato, 
Ricardo Mota. Várias ações estão previstas para este ano. A primei-
ra será a 19 de março com a Eucaristia presidida pelo Sr Bispo e a 
conferência que se lhe segue. Entretanto a quaresma deste ano tem 
o lema tirado do ano de S. José: Com coragem criativa, levanta-te. 
LÍDERES CÉLULAS PAROQUIAIS - reúnem segunda, às 21h30.
CONSELHO ECONÓMICO SJBAPTISTA - reúne terça, 23 Fev, 21h30.
GRUPO DE ORAÇÃO - reúne quarta, 24 Fev, às 21h30.
PERCURSO SÃO JOSÉ - quinta, 25 Fev, por Zoom
REVISTA - agora que se fecham as portas das igrejas, a Igreja che-
ga à sua porta. No tempo em que estamos mais longe, vamos ficar 
mais perto pela comunhão entre todos. Brevemente, as vidas que 
dão vida à nossa comunidade vão estar nas páginas de uma revista.  
Para receber em sua casa a nova revista da nossa Unidade Pastoral, 
preencha o formulário http://bit.ly/3qN1Q8s

Concedei-nos, Deus omnipotente, que, pela observância quares-
mal, alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e a 
nossa vida seja dele um digno testemunho. Por Nosso Senhor 

JCristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do ESanto.



REFLEXÃO
Se vos perguntasse qual a imagem espontânea que res-
salta à vossa mente depois de lidas as três leituras, qual 
seria? Depois de as ler três vezes, a imagem que se foi 
formando em mim foi a Primavera. Vi a vida a renascer, 
a água a dar vida nova, depois de ter destruído o que era 
velho. Vi o deserto, seco e árido, a florir depois que Je-
sus passou por lá e venceu o 
demónio, levando a esperan-
ça a crescer no seu clamor 
de vida: «Arrependei-vos 
e acreditai no evangelho.» 
Esta foi a frase que na quar-
ta-feira de cinzas dissemos 
antes de derramar a cinza 
sobre as nossas cabeças, 
lembrando-nos a nossa fragi-
lidade e o pó que nós somos. 
Mas, deste pó e cinza, pode 
renascer alguma vida pujan-
te? «Meu Senhor, tu é que o 
sabes. Então profetiza, filho do homem, profetiza sobre 
estes ossos e diz-lhes: Ossos ressequidos (…) Eis que vou 
introduzir em vós o sopro da vida para que revivais (…) 
Então, Profetizei como me era ordenado e, imediatamen-
te, o espírito penetrou neles. Retomando a vida, endirei-
taram-se sobre os pés; era um exército muito numeroso.” 
(Ez 37,1-14).

A cinza lembra-nos o que somos sem Deus. Mas com o 
sopro divino sobre estas cinzas nasce um filho de Deus, 
um homem novo. Esta é a esperança de cada primavera 
pascal que a quaresma prepara e anuncia. 
O homem velho foi destruído pelas águas abundantes e 
mortíferas do dilúvio. Mas as mesmas águas que destruí-
ram o que era velho permitiram que surgisse a humani-
dade nova. E S. Paulo explica-nos na segunda leitura: Esta 
água é figura do batismo que agora vos salva.» Nós já 
fomos batizados e salvos, mas como o povo de Israel, por 
causa da nossa fragilidade, somos tentados a Voltar “às 
cebolas do Egipto”, isto é, ao homem velho, a viver se-
gundo as inclinações do nosso coração. A quaresma, que 
foi sempre na Tradição antiga do catecumenado, o tem-
po imediato de preparação para o batismo dos adultos, 
tornou-se, para nós já batizados, o tempo da renovação 
da graça batismal. O tempo do renascimento espiritual.  
Em cada páscoa é-nos oferecida uma nova primavera a 
todos os que se querem levantar rejeitando continuar no 
inverso sem vida. Cada quarta-feira de cinzas, dá início a 
esse caminho fumo à primavera da vida. E começamos 
por confessar humildemente que somos pó da terra, mas 
acreditamos que podemos levantar-nos do pó e ganhar 
nova vida se nos abrirmos ao Espírito Santo. Não há re-
novação sem o Espírito Santo. Ele é o Senhor que dá vida, 
que faz novas todas as coisas. Por isso falar de vida que 
renasce, é falar do Espírito Santo. S. Paulo lembra-nos 
o primeiro anúncio que nos levou á fé, a saber, “Cristo 

morreu uma só vez pelos pe-
cados – o Justo pelos injustos 
– para vos conduzir a Deus. 
Morreu segundo a carne, 
mas voltou à vida pelo Espíri-
to.” Também nós vamos mor-
rendo por causa do pecado, 
mas podemos voltar a vida 
pela ação do Espírito e pela 
nossa decisão em voltar para 
o Senhor de todo o coração. 
Jesus foi tentado pelo demó-
nio com as grandes tenta-
ções com que ele tenta ce-
gar todo o ser humano, mas 

Cristo escolheu sempre Deus com a força do Espírito que 
veio sobre Ele no seu batismo e que até o empurra para o 
deserto para ser fortificado pela provação. Cada quares-
ma pode tornar-nos mais fortes se nos deixamos condu-
zir pelo Espírito a renunciar ao homem velho e aderir a 
Deus de todo o coração. Aderir a Deus é um ato de vonta-



de. Para fazer qualquer caminho precisamos de exercer a 
nossa vontade como o filho pródigo quando se deu conta 
da sua situação: «Levantar-me-ei e irei ter com meu pai.» 
Sem esta vontade e decisão, ele continuaria sempre na-
quela vida miserável a guardar porcos. Às vezes a nossa 
vontade está tão enfraquecida por falta de exercício que 
nos tornamos escravos dos nossos apetites e tendências. 
Para sabermos escolher o Senhor com todo o coração e 
com toda as forças, o caminho quaresmal propõe-nos o 
meio do jejum e outras formas de temperança para exer-
citar a nossa capacidade de escolher o bem. O atleta e o 
desportista para ter vitórias tem de exercitar-se muito e 
nós para escolher a vida de Deus, também temos de nos 
exercitar. Mas não estamos sozinhos, O Espírito de Deus 
é quem nos pode ajudar a sair vencedores pois é Ele que 
vem sobre as nossas cinzas e nos ergue do caos em que 
muitas vezes nos deixamos cair. É Ele e nós, com o nosso 
querer e vontade.
A pandemia vai criando um rasto de deserto e desola-
ção no nosso viver. Vamos passando pela cidade à noite 

e parece que o mundo acabou. Mas como será nos cora-
ções de cada um? Poderemos nós voltar a abraçar-nos? 
A reunir-nos na alegria e na festa numa mesa de irmãos? 
Este é um inverno duro que estamos a viver mas prepare-
mo-nos já para a primavera que há-de chegar e pedimos 
a Deus que a apresse. Deixo-vos com um belo hino da 
Liturgia das Horas:

Troquemos o instante pelo eterno;
Sigamos o caminho de Jesus
A primavera vem depois do inverno;
A alegria virá depois da cruz.
Passa o tempo e, com ele, as nossas vidas
Tal como passa o bem, passa a desgraça
Passam todas as coisas conhecidas…
Só o nome de Deus é que não passa.
Farei da fé vivida cada dia,
A luz interior que me conduz
À luz de Deus, da paz e da alegria,
À luz da glória eterna à Luz da luz.

A pandemia tem sido ocasião para se propagarem alguns 
enganos às famílias enlutadas que é preciso elucidar.
É-lhes dito, ou pelas funerárias ou porque começa a ser 
voz comum que se espalha, que agora, por causa da 
pandemia, não pode haver funerais na igreja, o que é 
totalmente falso. A conferência episcopal Portuguesa, 
em diálogo com a Direção geral da saúde, emanou um 
comunicado no início da pandemia. A 8 de maio de 2020 
e que depois foi confirmado na nota de 21 de janeiro de 
2021 e que diz o seguinte:
As exéquias cristãs devem ser celebradas na igreja (com 
celebração da Palavra ou da Eucaristia) e/ou no cemitério 
com a presença dos familiares, tendo em conta as nor-
mas de segurança. (nº 72)
Apesar de tal ser difícil nestes momentos de dor, não dei-
xe de se recomendar a omissão de gestos de afeto que 
impliquem contacto pessoal e a importância de se man-
ter a distância de segurança ( nº73)
Ora o que está a acontecer é que, mesmo famílias cristãs, 
estão a aceitar levar os seus defuntos que sempre foram 
pessoas cristãs, para os crematórios e pedem então lá 
uma celebração religiosa e, embora isso não seja recusa-
do, perguntamo-nos qual é a vantagem. Maior segurança 
sanitária? Parece ser o contrário, pois a capela do crema-
tório ou do cemitério é sempre menor e menos segura 
do que as igrejas que são espaçosas e largas.  Mas, além 
disso, tem muito mais sentido religioso, espiritual e teo-
lógico passar pela igreja e explico porquê.
Uma pessoa torna-se cristã, pelo batismo que é recebi-
do no seio e na casa da Mãe igreja. Em cada Domingo 
essa fé batismal é alimentada pela Palavra e pela Euca-
ristia. Essa refeição sagrada fortalece-nos nesse vínculo 
de comunhão e unidade que nos fez irmãos a partir da 
nossa união com Cristo pelo batismo.  Por isso, na longa 
tradição da Igreja, os defuntos, passam uma última vez 
pela “Sua Casa”, a casa da família de fé a que pertence 
e, o Círio pascal que se acende diante do seu caixão, é o 
mesmo que se acendeu no batismo, para lhe dar a luz da 
fé que agora o conduz à morada eterna.  A água com a 
qual é aspergido nas suas exéquias é sinal daquela água 

que, juntamente com o Espírito Santo, o fez renascer 
para uma vida nova. O rito das exéquias está cheio de 
elementos batismais a lembrar-nos que “a Igreja pede 
que os seus filhos, incorporados pelo Batismo em Cristo 
morto e ressuscitado, com Ele passem da morte à vida e, 
devidamente purificados na alma, sejam associados aos 
santos e eleitos no céu. Por isso a Igreja oferece pelos 
defuntos o Sacrifício Eucarístico, memorial da Páscoa de 
Cristo, eleva orações e faz sufrágios por eles, para que, 
pela comunhão de todos os membros de Cristo, todos 
aproveitem os frutos desta liturgia: auxílio espiritual para 
os defuntos, consolação e esperança para os que choram 
a more.” Da introdução ao ritual das exéquias.”
Concluindo. A celebração das exéquias pode ser feita na 
igreja paroquial ou na capela do cemitério em tempo de 
pandemia, mas a forma com mais sentido teológico e 
com maior capacidade de ajudar a fazer o luto dos fami-
liares, parece-me ser na Igreja. As famílias são sempre 
livres de escolher desde que estejam informadas e não 
sejam enganadas dizendo-lhes que agora não há fune-
rais na igreja e que deve ser tudo no crematório ou nos 
cemitérios.

ACERCA DO LUGAR DA CELEBRAÇÃO DAS EXÉQUIAS CRISTÃS.


