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Quaresma…Caminho de Amor, Felicidade e Salvação  
 

Num dos últimos encontros com os ado-
lescentes do 8º ano de catequese questionei-
os acerca do tempo que se iria iniciar logo 
após o Carnaval. De entre algumas tentativas 
de resposta uma das adolescentes disse: 
“Quaresma…acho que é aquela coisa dos qua-
renta dias de Jesus…” 

Com a Quarta-Feira de Cinzas iniciámos o Tempo da Quaresma. É curio-
so pensar porque será que este tempo começa logo no dia seguinte ao dia 
de Carnaval. Uns mais do que outros, passámos uma semana a viver numa 
correria…foram os cortejos alegóricos, as noites de discoteca, as iguarias 
dos sonhos e das malassadas… Foram tantas as tentações que nos invadi-
ram!… 

E de repente, Jesus apresenta-nos uma proposta diferente: percorrer 
com Ele um caminho de quarenta dias! Um caminho de Amor, de Felicida-
de e de Salvação! Estarei pronto(a) para percorrê-lo? Como posso aceitar 
o desafio que Jesus me propõe? 

É preciso entrar dentro de nós mesmos e, no silêncio do nosso cora-
ção, escutar a voz de Deus que nos fala. É necessário “retirar-se” como 
Jesus, encontrar um lugar onde possamos rezar e estar em intimidade 
com Deus. 

Não esqueçamos também o encontro com os nossos irmãos, o esten-
der a nossa mão amiga àqueles que precisam da nossa ajuda, a visita a um 
doente, a um idoso ou a quem se encontra na solidão. Aos adolescentes 
que celebram neste 1ºDomingo da Quaresma a Festa do Compromisso 
deixo um desafio: “Comprometer-se com Cristo, à Luz do Evangelho, per-
correndo este Caminho de Salvação!” 

Votos de uma Santa Quaresma! 
 

Teresa Mata - Paróquia de Gaula 

Festa de São Francisco Marto, padroeiro dos acólitos portugueses 

Domingo, 25 de fevereiro às 16:00h,  
na Igreja da Encarnação em Câmara de Lobos, com procissão. 
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1º domingo da Quaresma 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 
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 ani-
mais 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 próximo o reino de 
Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho». 
 
 

 O quadro da “tentação no deserto” diz-nos que Je-
sus, ao longo do caminho que percorreu no meio dos 

homens, foi confrontado com opções. Ele teve de escolher entre viver na 
fidelidade aos projectos do Pai e fazer da sua vida um dom de amor, ou 
frustrar os planos de Deus e enveredar por um caminho de egoísmo, de 
poder, de auto-suficiência. Jesus escolheu viver – de forma total, absoluta, 
até ao dom da vida – na obediência às propostas do Pai. Os discípulos de 
Jesus são confrontados a todos os instantes com as mesmas opções. Se-
guir Jesus é perceber os projectos de Deus e cumpri-los fielmente, fazen-
do da própria vida uma entrega de amor e um serviço aos irmãos. Estou 
disposto a percorrer este caminho?  

 Ao dispor-se a cumprir integralmente o projecto de salvação que o Pai 
tinha para os homens, Jesus começou a construir um mundo novo, de har-
monia, de justiça, de reconciliação, de amor e de paz. A esse mundo novo, 
Jesus chamava “Reino de Deus”. Nós aderimos a esse projecto e compro-
metemo-nos com ele, no dia em que escolhemos ser seguidores de Jesus. 
O nosso empenho na construção do “Reino de Deus” tem sido coerente e 
consequente? Mesmo contra a corrente, temos procurado ser profetas do 
amor, testemunhas da justiça, servidores da reconciliação, construtores 
da paz? 

Para que o “Reino de Deus” se torne uma realidade, o que é necessário 
fazer? Na perspectiva de Jesus, o “Reino de Deus” exige, antes de mais, a 
“conversão”. “Converter-se” é, antes de mais, renunciar a caminhos de 
egoísmo e de auto-suficiência e recentrar a própria vida em Deus, de for-
ma a que Deus e os seus projectos sejam sempre a nossa prioridade máxi-
ma. Implica, naturalmente, modificar a nossa mentalidade, os nossos valo-
res, as nossas atitudes, a nossa forma de encarar Deus, o mundo e os ou-
tros. Exige que sejamos capazes de renunciar ao egoísmo, ao orgulho, à 
auto-suficiência, ao comodismo e que voltemos a escutar Deus e as suas 
propostas. O que é que temos de “converter” – quer em termos pessoais, 
quer em termos institucionais – para que se manifeste, realmente, esse 
Reino de Deus tão esperado?  

 
in www.dehonianos.org 
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59 - Em que é que o homem e a mulher são iguais 
e em que é que são diferente? 
  
Na sua dignidade como pessoas, o homem e a mulher 
são iguais perante Deus. Mas Deus não criou o ser hu-
mano como um ser abstracto, mas sim como homem 
ou como mulher, com uma identidade sexual própria. 
E criou-o de tal modo que os homens e as mulheres 
estão fundamentalmente relacio-

nados uns com os outros e precisam uns dos outros, 
sem que um sexo domine ou exclua o outro 
(machismo, feminismo radical). Ser homem ou mu-
lher significa muito mais do que assumir um determi-
nado papel. Do ponto de vista cristão, o homem e a 
mulher, em amorosa relação, formam a imagem per-
feita de Deus. 

Na mensagem da Quaresma  
bispo do Funchal apelou à “alegria da renúncia” 

 
Na celebração da Quarta-feira de Cinzas, que 
dá início ao tempo litúrgico da Quaresma, D. 
António Carrilho apelou à “alegria da renúncia 
a todo o mal interior e exterior, para irmos ao 
encontro dos que sofrem dos que têm fome e 
sede de alimentos ou de amor, que precisam 
de conforto, de coragem e de esperança”. 
Na homilia, o bispo do Funchal anunciou que, 
no seguimento do apelo feito pelo Papa de 

que em cada Diocese se dedicasse um domingo à Palavra de Deus, na do 
Funchal e “de acordo com o parecer do Conselho Presbiteral, será o I do-
mingo da Quaresma; neste ano o próximo domingo”. 

O prelado anunciou ainda que, este ano, a renúncia quaresmal na dio-
cese destina-se, em partes iguais, para o Fundo Social Diocesano e 
“aderindo-se à proposta da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre (AIS)” para 
“um projeto de apoio à edificação e restauro de casas saqueadas aos cris-
tãos perseguidos.” Na sua mensagem, falou do essencial da “caminhada 
quaresmal” como “tempo de conversão de graça, de silenciosa escuta da 
palavra e mudança de vida, em ordem a uma verdadeira purificação inte-
rior do pecado e do mal”. Citando o Papa Francisco, acrescentou ainda 
que somos “chamados para o encontro de plenitude com o Pai, e não po-
demos estar distraídos perante as tentações deste mundo”. Lembrou 
também, que neste tempo favorável de preparação para a Páscoa é ne-
cessário seguir os três remédios tradicionais que o Papa indica à Igreja, na 
sua Mensagem para esta Quaresma: a esmola, o jejum e a oração.  

A esmola que deve ser dada sem procurar protagonismo, a oração a 
que devemos dedicar mais tempo e o jejum que, segundo o Papa Francis-
co, “tira força à nossa violência, desarma-nos, constituindo uma importan-
te ocasião de crescimento”. Em consequência deste apelo e tendo em 
conta as muitas situações de conflito vividas em diversas partes do mun-
do, o Santo Padre convida-nos para uma Jornada Mundial de oração e de 
jejum pela Paz no Mundo, a realizar no próximo dia 23 de fevereiro, pri-
meira sexta-feira da Quaresma.  

 

in www.jornaldamadeira.com 
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Tiragem de 250 exemplares / Distribuição Gratuita 

- Reunião de catequistas da Paróquia de Gaula, quarta-feira dia 21 de 
fevereiro às 20:00h, na sala da catequese. 
- Reunião do Conselho Paroquial da Paróquia de Gaula, quinta-feira 
dia 22 de fevereiro às 19:00h, na sala dos convívios. 
- Confissões:  segunda-feira, 12 de março, das 19:00h às 20:00h. 
- Aviso: Os horários das eucaristias semanais, poderão ser alterados, 
devido à solicitação do pároco, para confissões nas paróquias do 
arciprestado. 
- Viagem paroquial aos Açores “Faial, Pico, Terceira, Flores e São 
Miguel” de 12 a 21 de agosto de 2018. Inscrições com o pároco até 
31 de maio de 2018. Preço por pessoa em quarto duplo: 1818,00€ e 
em single: +352,00€. 

Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 18 fev. 
1º domingo da Quaresma 

DIA DIOCESANO DA BÍBLIA 

10:30h 
Festa do Compromisso 09:15h 

Segunda-feira | 19 fev. ———————— ———————— 

Terça-feira | 20 fev. 
SS. Francisco e Jacinta Marto 

———————— 18:30h 
cartório até às 20h 

Quarta-feira | 21 fev. 
 

18:30h 
cartório até às 20h 

———————— 

Quinta-feira | 22 fev. 
Cadeira de São Pedro 

15:00h  
na capela do Lar  ———————— 

Sexta-feira | 23 fev. 
Via Sacra e missa 

18:00h ———————— 

Sábado | 24 fev. 18:00h 
Via Sacra e missa 

19:30h 
no Centro de Oração  

DOMINGO | 25 fev. 
2º domingo da Quaresma 

10:30h 09:15h 
Festa do credo 


