
Catequeses Quaresmais 
As habituais Catequeses Quaresmais no Patriar-
cado de Lisboa vão ser este ano proferidas pe-
lo Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, e 
pelos dois Bispos Auxiliares, D. Joaquim Mendes 
e D. Nuno Brás. ‘A fé atua pela caridade: a di-
mensão social da evangelização’, retirado do 
capítulo IV da Exortação Apostólica ‘Evangelii 
Gaudium’, do Papa Francisco, é o tema das Ca-
tequeses Quaresmais que decorrem aos Domin-
gos, às 18h, durante a Quaresma, na Sé Patriar-
cal de Lisboa. Assim: 9 de Março, D. Manuel 
Clemente, Patriarca: ‘No próprio coração do 
Evangelho, aparece a vida comunitária e o com-
promisso com os outros’; 16. de Março, D. Nuno 
Brás: ‘Este laço indissolúvel entre a recepção do 
anúncio salvífico e um ecfetivo amor fraterno 
exprime-se nalguns textos da Escritura’; 23 de 
Março, D. Manuel Clemente: ‘Ninguém pode exi-
gir-nos que releguemos a religião para a intimi-
dade secreta das pessoas, sem qualquer influên-
cia na vida social e nacional’; 30 de Março, D. 
Joaquim Mendes: ‘Cada cristão e cada comuni-
dade são chamados a ser instrumentos de Deus 
ao serviço da libertação e promoção dos po-
bres’; 6 de Abril, D. Nuno Brás: ‘Para a Igreja, a 
opção pelos pobres é mais uma categoria teoló-
gica que cultural, sociológica, política ou filosófi-
ca’; 13 de Abril, D. Manuel Clemente: ‘A pior 
discriminação de que sofrem os pobres é a falta 
de cuidado espiritual’.  
                Senhor das Nossas Vidas 
Afastai de nós o espírito da preguiça,  
do desalento, do domínio  
e das palavras inúteis.   
Lembrai aos vossos servos,   
o espírito da castidade, da humildade,   
da perseverança e da caridade.   
Sim, nosso Senhor e nosso Rei,   
concedei-nos a graça  
de ver os nossos pecados   
e de não julgar os nossos irmãos,   
porque Vós Sois bendito  
agora e pelos séculos dos séculos.   
     Santo Efrém, o Sírio (Séc. IV)  
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sabia que...

Quarta – feira de Cinzas – Celebrações  
Iniciamos esta quarta – feira o Tempo Quares-
mal. Quarta – feira de Cinzas deverá ser um 
dia dedicado à oração e ao Jejum. Neste dia 
todos somos convidados a participar na Eucaris-
tia, onde será realizado o rito da imposição das 
cinzas, que recorda a nossa condição de criatu-
ras e o convite a um caminho de conversão e 
acolhimento do convite a seguirmos o Senhor.  
As missas, sempre com imposição das cinzas, 
serão às 09h00 e às 19h00.  
 

Via-sacra Quaresmal  
Durante o tempo da Quaresma haverá a cele-
bração da Via – Sacra todas as sextas – feiras, 
às 15h00, na nossa igreja paroquial.  
 

Campanha “IRS Solidário”  
(Consignação dos 0,5%)  

Convidamos a que, novamente neste ano, o nos-
so Centro Social Paroquial seja a instituição es-
colhida como beneficiária do 0,5% do nosso 
IRS. Com este valor vamos reforçar o fundo de 
solidariedade com que fazemos face a tantos 
pedidos de ajuda que nos chegam de um núme-
ro cada vez maior de famílias em dificuldades.  
Para tal, basta indicar no modelo 3, nº 9, do 
Anexo H do IRS o NIPC do Centro Social Paro-
quial Senhor Jesus dos Aflitos que é o 502 060 
620.  

Divulgue este número 
Não deixe cair esta ideia 

 
Encontro inter – paroquial  

As crianças de Algés, Cruz Quebrada e Linda – 
a – Velha, do 4º ao 6º ano de catequese, terão 
no próximo Sábado o seu encontro quaresmal, 
no Externato de São José.  

Fonte de Vida  
A Palavra do Senhor é luz para o intelecto e 
fogo para a vontade, a fim de que o homem 
possa conhecer e amar a Deus. Para o homem 
interior, que por meio da graça vive do Espírito 
de Deus, é pão e água, mas pão mais doce que 
o mel, e água melhor que o vinho e o leite...   
É um martelo contra um coração duramente obs-
tinado nos vícios. É uma espada contra a carne, 
o mundo e o demónio, para destruir todo o pe-
cado.   É a fonte na qual beber, a fim de que o 
nosso testemunho cristão seja luminoso e capaz 
de conduzir os homens  rumo a Deus.  
     S. Lourenço de Brindisi 

Quaresma  
O termo “Quaresma” deriva do latim “ qua-
dragésima dies”, que significa quadragésimo 
dia. Período do ano litúrgico que se iniciou na 
Quarta-feira de Cinzas e terminará na Quin-
ta-feira Santa até à missa “in Coena Domi-
ni”. Em meados do Séc.II  passou a ser uma 
prática penitencial preparatória para a Pás-
coa, com jejum. Pelo Séc. IV o período qua-
resmal “caracterizava-se como tempo de pe-
nitência e renovação interior para toda a 
Igreja, inclusive por meio de jejum e de absti-
nência”, o que permanece nos dias de hoje.  


