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TRIDUO 19/20/21 MARÇO 

19H00 Confissões 

20H00 Eucaristia  

SÁBADO 22 MARÇO 

19H00 Eucaristia Solene 

20h00 Som do Vento 

21H00  Agrupamento1290 - C. N. E.  

22H00 Legião de Maria Juvenil  

23H00  MEJ Shalom 

09H00 Leitores e Curso de Cristandade  

10H00 Oração Comunitária de Laudes 

10H30  4º, 5º e 6º Anos de Catequese 

11H30 1º, 2º e 3º Anos de Catequese 

12H30 Vicentinos e Ministros Extraordinários Comunhão,  

13h30 Adoração Pessoal e Silenciosa  

14H00 7º, 8º, 9º e 10º Anos de Catequese 

15H00  Grupo de Acólitos e  Grupo Coral Juvenil   

16H00  Grupos Ornamentação e Coral Senhora Conceição 

17h00 Oração Comunitária de Vésperas  

18H00 Eucaristia do III Domingo da Quaresma 

00H00  Oração Comunitária de Completas  

00H30  Comunidade Obra de Maria 

02H00  
Ruas da Zona Oeste: Rua Dr. Filomeno da Câmara; Rua 
Almeida Garrett; Rua do Negrão;  Rua José Moniz; Travessa 
Relvinha; Relvinha; Avenida do Mar. 

03H00 
Ruas da Zona Este: Rua da Igreja; Praça da República; Rua 
do Poço; Rua do Meio; Rua da Santa Casa; Rua do Cabo da 
Vila; Rua da Quintã; Canada da Fita; Canada Larga. 

04H00 

Ruas da Zona Norte: Avenida Gaspar Frutuoso; Rua D. 
Manuel Guerreiro; Rua Pe. Agostinho Inácio Machado; Rua 
do Cima; Longueira;  Estrada Regional; Rua de Santo Antó-
nio; Rua do Jardim. 

05H00  
Ruas da Zona Noroeste: Rua do Machado; Travessa do 
Machado;   Arrudas;  Rua José Pacheco Vieira; Rua Estrela 
D’Alva; Avenida Poças Falcão. 

06H00  Conselho Económico e Comissão de Festas  

07h00 Rancho de Romeiros  

08H00 Adoração Pessoal e Silenciosa  

DOMINGO 23 MARÇO 

Cristo conta Contigo! 

No tríduo e no encerramento deste ano, do Sagrado 
Lausperene, contamos com o sacerdote Dehoniano 
Paulo Vieira para nos ajudar a viver este momento de 
intimidade e louvor a Jesus Eucaristia. 
 

O Pe. Paulo é neste momento o coordenador da 
Juventude Dehoniana nos Açores e, em conjunto com 
o nosso pároco da equipa da Pastoral Juvenil e Voca-
cional da nossa Ouvidoria. 

Pe. PAULO VIEIRA 

Na madrugada de Domingo, estão presentes dois 
missionários da Comunidade da Obra de Maria para 
auxiliar nas horas santas que estão confiadas às 
várias zonas da Paróquia. 

MISSIONÁRIOS  
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Na Sua Mensagem para a Quaresma 
deste ano, o Papa Francisco apresenta-
nos a caminhada de conversão à pobreza 
evangélica, no seguimento de Cristo, que 
fez-Se pobre, para nos enriquecer com a 
Sua pobreza (cf. 2 Cor 8, 9).   
 
«Faz impressão – adverte o Santo Padre 
– ouvir o Apóstolo dizer que fomos liber-
tados, não por meio da riqueza de Cristo, 
mas por meio da Sua pobreza… Não se 
trata dum jogo de palavras, duma frase 
sensacional. Pelo contrário, é uma sínte-
se da lógica de Deus: a lógica do amor, a 
lógica da Encarnação e da Cruz… 
 
«Em que consiste, então, esta pobreza, 
com a qual Jesus nos liberta e torna 
ricos? É, precisamente, o seu modo de 
nos amar, o seu aproximar-se de nós, 
como fez o Bom Samaritano com o 
homem abandonado, meio morto, na 
berma da estrada (cf. Lc 10, 25-37)… A 
pobreza de Cristo, que nos enriquece, é 
Ele fazer-Se carne, tomar sobre si as 
nossas fraquezas, os nossos pecados, 
comunicando-vos a misericórdia infinita 
de Deus» (Papa Francisco, Mensagem 
para a Quaresma 2014=MQ 2014).  
 
1. Primado da Graça 
 
Nesse sentido, não há caminhada de 
conversão, sem experimentar o Primado 
da Graça, na nossa vida. «A salvação, 
que Deus nos oferece, é obra da Sua 
misericórdia… Por pura graça…». (Papa 
Francisco, Evangelii Gaudium=EG, 112). 
Em Cristo e por Cristo. 
 
Desta primazia da graça deriva a centrali-
dade de Cristo, na vida cristã. Não há 
conversão, sem o encontro pessoal com 
a Pessoa de Cristo. «Em cada época e 
lugar, Deus continua a salvar os homens 
e o mundo por meio da pobreza de Cris-
to, que Se faz pobre nos Sacramentos, 
na Palavra e na Sua Igreja…»(MQ 2014).   
 
A Quaresma tem de ser um momento de 
intensa vida sacramental, nomeadamente 
a celebração da Eucaristia e da Reconci-
liação. Os tradicionais “Laus Perenis”, 
com a celebração do Sacramento da 
Reconciliação, são momentos fortes a 
valorizar e a tornar significativos, como 
encontro pessoal com a Pessoa de Cris-
to, Nosso Salvador. 
 
2. Primado da Palavra 
 
«Completou-se o tempo e aproxima-se o 
Reino de Deus; mudai de vida e acreditai 
no Evangelho» (Mc 1, 15). Foi assim que 
Jesus iniciou a Sua pregação. A conver-
são implica mudança de vida, pelo cami-

nho do Evangelho de Jesus, que é 
preciso conhecer sempre melhor, para 
pôr em prática.  
 
A Quaresma, como caminhada de con-
versão, implica, pois, assídua escuta e 
meditação prolongada da Palavra do 
Evangelho. O Papa Francisco interpela 
continuamente a Igreja, no sentido de 
levar o Evangelho de Jesus a todas as 
periferias existenciais. Mas o querigma 
também tem de ressoar dentro da 
comunidade eclesial. Também os que 
estão dentro da Igreja precisam de 
escutar e meditar este primeiro anún-
cio. 
 
«Ao designar-se como “primeiro” este 
anúncio, não significa que o mesmo se 
situa no início e que, em seguida se 
esquece ou substitui por outros conteú-
dos que o superam; é o primeiro, em 
sentido qualitativo, porque é o anúncio 
principal, aquele que se tem de ouvir 
sempre, de diferentes maneiras e 
aquele que se tem de anunciar sempre, 
de uma forma ou de outra, durante a 
catequese, em todas as suas etapas e 
momentos» (EG, 163). 
 
3. Primado do Testemunho 
 
Hoje fala-se muito de Nova Evangeliza-
ção. O Papa Francisco, na recente 
Exortação Apostólica - «A Alegria do 
Evangelho» - insiste na conversão pas-
toral. E também na conversão das pes-
soas. É que não há Evangelização, 
sem testemunho de vida. A Igreja só 
transmite a fé que vive. É verdade que 
a fé é dom de Deus. Vem do Alto, mas 
através da mediação da Igreja, que 
somos todos nós os baptizados. Para 
que as pessoas abram o seu coração 
ao dom da fé, têm de ver algo, na nos-
sa vida, que as interpele.  
 
Urge, nesta Quaresma, fazer um sério 
exame de consciência, para ver até 
que ponto damos testemunho às pes-
soas, para descobrirem, na proposta 
cristã, algum sentido para a vida. E, 
como sabemos, o grande testemunho 
da fé cristã é o amor fraterno. 
 
Não há conversão a Cristo, se não nos 
convertermos ao irmão. «Sempre que 
fizestes isto a um destes Meus irmãos 
mais pequeninos, a Mim mesmo o 
fizestes» (Mt 25, 40). Jesus identifica-
se com o nosso próximo. Não O pode-
mos servir, sem servir o irmão. «Nisto 
conhecerão que sois Meus discípulos, 
se vos amardes uns aos outros…, 
como Eu vos amei» (Jo 13, 34-35). 
Como é que Jesus nos amou? Dando a 
vida. 

 
Renúncia Quaresmal 
 
Trata-se de renunciar a algo, ao longo 
da Quaresma, para auxiliar quem mais 
precisa. No fim da Quaresma 
(Domingo de Ramos), o fruto desta 
renúncia será entregue à Caritas dio-
cesana, para integrar o “Fundo de 
Emergência Social”, constituído com  
receitas anteriores da Renúncia Qua-
resmal e por fundos da Caritas Nacio-
nal e dos Açores. 
 
  
A Quaresma é tempo de jejum e absti-
nência, de que a renúncia é expres-
são. Não se trata apenas de dar do 
nosso supérfluo, mas de renunciar a 
algo, para ir ao encontro do irmão 
necessitado. Como sugere o Santo 
Padre, «a Quaresma é tempo propício 
para o despojamento; e far-nos-á bem 
questionar-nos acerca do que nos 
podemos privar, a fim de ajudar e enri-
quecer a outros com a nossa pobreza. 
Não esqueçamos que a verdadeira 
pobreza dói: não seria válido um des-
pojamento sem esta dimensão peni-
tencial. Desconfio da esmola que não 
custa nem dói» (MQ 2014). 
 
Dia Nacional da Caritas 
 
Dentro deste espírito de solidariedade 
cristã, realiza-se, em Portugal, no 3º 
Domingo da Quaresma (23 de Março), 
o Dia Nacional da Caritas, este ano, 
sob o lema: «Unidos no amor. Juntos 
contra a fome». É o tema da Campa-
nha da Caritas Internacional contra a 
fome no mundo. 
 
 
Dia Diocesano do Doente 
 
Como acontece em todo o Portugal, 
celebramos o Dia Diocesano do Doen-
te, no Vº Domingo da Quaresma (6 de 
Abril). É também uma oportunidade, 
para pormos em prática o mandamen-
to do amor, que não pactua com a 
“cultura do descartável”.  
 
A Igreja «há-de chegar a todos sem 
excepção. Mas a quem deveria privile-
giar? Quando se lê o Evangelho, 
temos uma orientação muito clara: não 
tanto aos amigos e vizinhos ricos, mas 
sobretudo aos pobres e doentes, 
àqueles que muitas vezes são despre-
zados e esquecidos, “àqueles que não 
têm com que te retribuir” (Lc 14, 
14)» (Papa Francisco, EG 48). 
 
 

+ António, Bispo de Angra 

CAMINHADA DE CONVERSÃO Carta Pastoral para Quaresma de 2014 do Bispo de Angra 



ÓBITOS 

08.02.2014 Maria Isabel Barbosa. 77 anos 

08.02.2014 José Augusto Viana. 84 anos. 

17.02.2014 João Melo Borges. 61 anos. 

BATISMOS 

02.02.2014 Afonso Amaral Ferreira.  
Filho de Emanuel Moniz Ferreira  
e de Ângela Margarida Sousa Amaral. 

09.02.2014 Joana Silva Delgado.  
Filha de Luís Carlos Catarino Delgado  
e de Ana Catarina Câmara Silva Delgado. 

23.02.2014 Miguel Rebelo Bettencourt  
Filho de André Vicente Botelho Bettencourt  
e de Sara Margarida Cabral Rebelo. 
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ALIMENTOS PARA A QUARESMA 

O padre Jason Gouveia, pároco em Ponta Garça, Ilha de São Miguel e fundador da Associação Juvenil XTO, 

apresentou o seu primeiro CD no dia 25 de Janeiro no Teatro Ribeira-grandense. Este trabalho é fruto de uma 

caminhada pessoal e pastoral de amor à musica e à  pastoral Juvenil. 
 

No seu sitio na Internet podemos encontrar a sua biografia, as musicas, agenda e comprar o recentemente lan-

çado CD e DVD CRISTO REINA - Também pode ser adquirido na nossa Paróquia por 10 euros. Eis mais um 

bom exemplo de nova Evangelização.  

www.padrejason.com 

Na Quaresma devemos intensificar a nossa vida espiritual e fraterna para podermo-

nos preparar devidamente para a grande festa do Amor: A Páscoa! 
A Igreja sugere três meios para nos alimentarmos a fé neste tempo: A Oração; O 
Jejum e a esmola. 

Deixamos aqui algum ingredientes para podermos confecionar refeições espirituais 
para esta quaresma... 

- Ler e meditar a Sagrada Escritura; 

- Visitar o Santíssimo Sacramento; 
- Fazer uma oração de manhã/noite; 
- Rezar antes e depois das refeições; 

- Fazer um exame de consciência; 
- Via Sacra... 
 

Alimenta o Amor de Deus em nós. 

                                COMO DEVO REZAR? 

Alimenta a nossa vontade e liberdade. 

- Da maledicência e critica para com... 

- Da preguiça, da indiferença para com...  
- Da falta de paciência  para com… 
- Do que gosto, mas não é essencial; 

- Seguindo os preceitos cristãos... 

                                COMO DEVO JEJUAR? 

Alimenta o nosso amor pelo próximo. 

- O meu tempo (5mm - 1hora) em favor de... 

- O meu carinho e afeto, em favor de… 
- O meu dinheiro em favor de… 
- De alimentos em favor de... 
 

                                COMO DEVO OFERTAR? 
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INFORMAÇÕES 

RETIROS ESPIRITUAIS 
 

Neste mês de Março 6 jovens participaram em 

retiros espirituais orientados pela Associação 

XTO. No curso Vida Nova participaram 5 jovens 

e 1 na Experiencia Emanuel. Peçamos ao 

Senhor que os acompanhe nesta descoberta e 

vivência do Amor de Deus. 

 

ASSISTENTE NACIONAL DO MEJSh 
 

O Padre Vítor Lopes, Assistente Nacional do 

Movimento de Encontros de Jovens Shalom 

(MEJSh) visitou a nossa Paróquia de 14 a 17 de 

Março para se inteirar da nossa realidade local 

e dar a conhecer mais sobre o Movimento ao 

grupo de Jovens da nossa paróquia 

 

SENHOR DOS PASSOS 
 

No II Domingo da Quarema , dia 16 de Março, 

pelas 16h00, termos a Procissão do Senhor dos 

Passos com sermão do Encontro. A Pregação 

estará a cargo do Pe. Vítor Lopes. 

 

FESTA DO PAI NOSSO 
 

No dia 30 de Março as criança do 2º ano da 

Catequese Paroquial irão celebrar a Festa do 

Pai Nosso na Eucaristia das 11h30. 

 

ROMARIA QUARESMAL 
 

De 5 a 12 de Abril o nosso Rancho de Romeiros 

irá fazer mais uma peregrinação quaresmal. 

Acompanhemos os nossos irmãos com a nossa 

Oração.  

 

DIA DIOCESANO DO DOENTE 

No V Domingo da Quaresma, dia 6 de Abril, a nossa Igreja 

Diocesana celebra o Dia do Doente. 
 

Assim sendo, neste dia, na Eucaristia das 18h00 na Igreja 

Matriz iremos administrar o sacramento da Santa Unção aos 

doentes - que podem deslocar-se à Igreja - e aos paroquia-

nos com mais de 65 anos. 
 

No dia seguinte, dia 7 de Abril, o pároco irá vivitar os doentes 

e administrar o sacramentos aqueles que a enfermidade os 

impede de receber o sacramento comunitariamente. 
 

O Sacramento da Unção dos Doentes é administrado  aos 

que se encontram enfermos em perigo de vida,  ungindo-os 

na fronte e nas mãos com óleo de oliveira  ou, segundo as 

circunstâncias, com outro óleo de origem  vegetal, devida-

mente benzido, proferindo uma só vez  as palavras: «por esta 

santa unção e pelo sua infinita  misericórdia, o Senhor venha 

em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liber-

to dos teus pecados, Ele te salve e, na sua misericórdia, alivie 

os teus sofrimentos».  


