
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Apresentação 
 

Na Quarta-Feira de Cinzas iniciamos a Quaresma, os quarenta dias 
especiais que precedem a festa mais importante: a Páscoa. Tolentino Mendonça 
diz que, na Quaresma, se poderia colocar um letreiro à porta das Igrejas com a 
inscrição   “Obras em curso”. Podíamos dizer o mesmo das nossas casas e da nossa 
pessoa! Estas obras são parecidas com a limpeza da casa, que, quando termina, nos 
permite viver com mais conforto e bem-estar. 

As paróquias de Santa Cruz e Lombada pretendem com esta caminhada 
quaresmal, ajudar toda a comunidade cristã a viver este tempo de preparação, 
meditação e conversão, e ao aproximar-nos de um Sínodo dedicado aos jovens 
termos especial atenção aos mais novos das nossas paróquias, crentes e não 
crentes. Temos a responsabilidade de formar, de educar, de dar exemplo, “passar 
memória”, de acarinhar... 

 “É-me grato anunciar-vos que em Outubro de 2018 se celebrará o Sínodo 
dos Bispos sobre o tema «Os jovens, a fé e o discernimento vocacional». Eu quis 
que vós estivésseis no centro da atenção, porque vos trago no coração”. É desta 
forma que o Papa Francisco começa a Carta aos Jovens, onde apresenta o Sínodo 
dos Bispos que vai decorrer em 2018. Os Bispos do mundo inteiro vão reunir-se, 
em Roma, com o Santo Padre, para falarem acerca dos jovens, das suas esperanças, 
dos seus medos e do que eles esperam da Igreja.   

Celebraremos e viveremos a Quaresma fundamentados na palavra de 
Deus. Buscaremos lá as sementes que queremos plantar, para que no Domingo de 
Páscoa elas germinem e todos nós, em especial os jovens, possamos dizer como o 
Evangelista “Viu e acreditou”. 

  
Na igreja será colocada uma cruz grande em lugar de destaque, e na sua base, 
semana após semana, serão colocados baús de sementes (variadas e com 
condições para que germinem de verdade) que queremos fazer germinar na nossa 
comunidade.  
Nas salas de catequese são propostos os desafios semanais a serem feitos numa 
folha própria. No Domingo de Páscoa a cruz da igreja ficará repleta de flores. 
 

A palavra de Deus é a grande fonte onde vamos beber ao longo da 
Quaresma. Dediquemos algo do nosso tempo às leituras diárias, nelas busquemos 
a água necessária para fazer germinar as sementes, alimentar as plantas que darão 
fruto. Que fruto gostaríamos de dar?  

 

“Viu e acreditou” 
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I Domingo    18 de fevereiro 
 
Génesis                                                                                                                        9, 8-15 

“Estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência futura.” 

1ª Carta de São Pedro                                                                                            3, 18-22 

“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.”  

Evangelho de São Marcos                                                                                      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 próximo o reino de 

Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho».  

Reflexão: A Aliança que o Senhor faz com Noé aparece como um puro dom 

de Deus; um fruto do seu amor e da sua misericórdia. O sinal desta Aliança será o 

arco-íris, sinal belo e misterioso que toca o céu e a terra. Deus tem ESPERANÇA na 

humanidade. Deus abençoa o homem mesmo quando ele teima em desviar-se do 

projeto traçado. 

Apresentamos hoje as sementes da ESPERANÇA. Temos esperança num 

mundo melhor, um mundo em que, como nos diz o salmista, todos os caminhos 

são de amor e verdade.  

Desafio: Durante esta semana, no dia 20 de fevereiro, celebramos o Dia de 

São Francisco e Santa Jacinta de Marto, videntes de Fátima. Investiga um pouco 

sobre o exemplo de vida destas duas crianças. Faz um desenho ou escreve uma 

frase sobre o que mais te chamou à atenção. E à semelhança dos Pastorinhos 

responde à pergunta que Nossa Senhora lhes fez: “Quereis oferecer-vos a Deus?” 

Que os nossos jovens sejam educados em ambientes que lhe proporcionem 

amar como Jacinta, contemplar como Francisco e evangelizar como Lúcia.   

II Domingo    25 de fevereiro 

Génesis                                                                                                                      22, 1-18 

«Por Mim próprio te juro – oráculo do Senhor – já que assim procedeste e não Me 

recusaste o teu filho, o teu filho único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua 

descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar.” 

Carta aos Romanos                                                                                                  8, 31-34 

“Se Deus é por nós quem estará contra nós?” 

Evangelho de São Marcos                                                                                         9, 1-10 

Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e 

subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e 

transfigurou-Se diante deles. As suas vestes tornaram-se 

resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro 

sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes 

Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: 

«Mestre, como é bom estarmos aqui! Façamos três tendas: uma para Ti, outra para 

Moisés, outra para Elias». Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio 

então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e da nuvem fez-se ouvir uma 

voz: «Este é o meu Filho muito amado: escutai-O». 

 
Reflexão: Deus está sempre conosco! Mesmo quando nos parece alheado 

das coisas que fazemos ou quando nos sentimos sós. Pedimos ao Senhor que nos 
dê um coração que saiba escutar a voz do Seu Filho Jesus, um coração capaz de 
reconhecer a Sua presença no meio de nós, capaz de dar graças por cada 
acontecimento da nossa vida, e por esse motivo apresentamos hoje sementes de 
GRATIDÃO. Num coração onde mora a gratidão também habitará sempre a 
felicidade. A gratidão é a virtude de quem reconhece em Deus e no outro o valor 
que ele tem e o que ele faz sem exigir nada em troca. Quem sabe AGRADECER está 
apto a crescer. 

 
Desafio:  A melhor oração é a oração de gratidão. Pensa numa coisa boa 

que ocorreu na tua vida, pela qual queres agradecer. Desenha ou escreve uma 
oração a Deus agradecendo.   
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III Domingo      4 de março 
 

Êxodo                                                                                                                           20, 1-1 

“Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egipto, dessa casa de 

escravidão. Não terás outros deuses perante Mim.” 

1ª Carta aos Coríntios                                                                                             1, 22-25 

“Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens e o que é fraqueza 
de Deus é mais forte do que os homens.”  

Evangelho de São João                                                                                           2, 13-25 

Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e 

de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um 

chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo, com as 

ovelhas e os bois; deitou por terra o dinheiro dos cambistas 

e derrubou-lhes as mesas; e disse aos que vendiam pombas: 

«Tirai tudo isto daqui; não façais da casa de meu Pai casa de 

comércio». Os discípulos recordaram-se do que estava 

escrito: «Devora-me o zelo pela tua casa». Então os judeus tomaram a palavra e 

perguntaram-Lhe: «Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo?». Jesus 

respondeu-lhes: «Destruí este templo e em três dias o levantarei». Disseram os 

judeus: «Foram precisos quarenta e seis anos para se construir este templo e Tu 

vais levantá-lo em três dias?». Jesus, porém, falava do templo do seu corpo.  

Reflexão: Jesus purificou o templo dos seus profanadores e convida-nos a 
purificar também o templo do nosso coração. Qual o respeito que temos na casa 
de Deus... (antes, durante, depois…) Se Cristo voltasse hoje às nossas igrejas… o 
que aconteceria? A quem deveria expulsar com o chicote? Apresentamos as 
sementes do RESPEITO. O respeito é a base. Não há confiança, não há amor, não 
há amizade se não houver respeito. 

 
Desafio: Na sala de catequese o catequista deve fazer algumas referências 

sobre as posturas e atitudes quando entramos na igreja, passamos junto do 
sacrário, como se faz a genuflexão... O Senhor deu-nos um corpo para ser “templo 
do Espírito Santo”. Cabe a nós decidir se o vamos utilizar bem ou mal. Escreve as 
coisas boas que podes fazer com: as tuas mãos, a tua voz, os teus olhos e a tua 
inteligência.    

IV Domingo   11 de março 
 
2º Livro das Crónicas                                                                                              36, 14-23 
“O Senhor, Deus de seus pais, desde o princípio e sem cessar, enviou-lhes 
mensageiros, pois queria poupar o povo.”  

  
Carta aos Efésios                                                                                                        2, 4-10 
“Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou, a nós, 
que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com 
Cristo.” 
 

Evangelho de São João                                                                                             3, 14-21 

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Assim como Moisés 
elevou a serpente no deserto, também o Filho do homem será 
elevado, para que todo aquele que acredita tenha n’Ele a vida 
eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho 
Unigénito, para que todo o homem que acredita n’Ele não 
pereça, mas tenha a vida eterna. 

  
Reflexão: Estamos a viver a quaresma e tantas vezes, nesta altura, ouvimos 

a palavra conversão. O Papa Emérito Bento XVI diz-nos: “Converter-se significa não 
se fechar na busca do próprio sucesso, prestígio e posição, mas fazer com que cada 
dia, nas pequenas coisas, a verdade, a fé em Deus e o amor se tornem o mais 
importante”. Apresentamos hoje as sementes de CONVERSÃO. Vamos a meio da 
Quaresma, mas ainda estamos a tempo. A conversão não se faz em quarenta dias, 
é um desafio para toda a vida. 

 

Desafio:  Em Santa Cruz, em frente à igreja temos a estátua de um grande 
exemplo de conversão. Quem é? O que sabes sobre essa pessoa?  
 

Participar na VIA-SACRA orientada pela catequese dia 17 de março, às 16h. 
 

“Pensemos muito, muito seriamente, na nossa conversão, para que possamos 
avançar no caminho da nossa vida cristã.”  

 

Papa Francisco   

 
Deus não te chamou para seres 

 
                    Ele chamou-te para fazeres 
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V Domingo    18 de março  

Evangelho de São João                                                                                         12, 20-33 

Em verdade vos digo: Se o grão de trigo, lançado à terra, 

não morrer, fica só; mas se morrer, dará muito fruto. 

Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua 

vida neste mundo conservá-la-á para a vida eterna. Se 

alguém Me quiser servir, que Me siga, e onde Eu estiver, 

ali estará também o meu servo. E se alguém Me servir, 

meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E 

que hei-de dizer? Pai, salva-Me desta hora? Mas por causa disto é que Eu cheguei 

a esta hora. Pai, glorifica o teu nome.  

 Reflexão: Jesus ensina-nos que amar significa dar a vida pelos outros. À 

imagem da semente, que parece desaparecer na terra, mas que depois dará os seus 

frutos. A semente é a palavra de Deus que nos convida a amar os outros. A espiga 

é o fruto do amor que damos ao cumprirmos a vontade de Deus. Apresentamos 

hoje as sementes da CARIDADE. A caridade ou o amor é o primeiro fruto do Espírito 

Santo. Às vezes ouvimos dizer: “se eu ganhasse o euromilhões faria isto..., ajudaria 

estes.... Pois bem, não ganhamos o euromilhões, então olhemos à nossa volta e 

com as nossas limitações, com as nossas circunstâncias, com o que temos, com o 

que somos, o que podemos transformar?  Onde podemos ajudar? 

 Desafio: Durante a Quaresma a igreja recomenda-nos três práticas: A 

Esmola, a Oração e o Jejum e o espírito com que devem ser praticadas.  A esmola 

deve ser "em segredo" e não uma ocasião para se exibir ou para ser elogiado 

publicamente. "Que tua mão esquerda não saiba o que faz a direita". Esta semana 

entregamos sementes de CARIDADE, de partilha e atenção aos necessitados.  

“Os pobres sentam-se muitas vezes às portas das igrejas. Na 
realidade, eles não estão sentados à frente da porta, são eles a porta 
para chegar a Deus que nos pergunta sempre: “onde está o teu 
irmão?” Os pobres mostram-nos Deus.”  

Tolentino Mendonça 

 

Domingo de Ramos   25 de março   
 
Isaías                                                                                                                              50, 4-7 

“O Senhor Deus veio em meu auxílio, e, por isso, não fiquei envergonhado; tornei 

o meu rosto duro como pedra, e sei que não ficarei desiludido.”  

Carta aos Filipenses                                                                                                   2, 6-11 

“Aparecendo como homem, humilhou-Se ainda mais, obedecendo até à morte e 

morte de cruz. Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome que está acima de todos 

os nomes.” 

Evangelho de São Marcos                                                                                   14, 1-15,47 

Depois de O terem escarnecido, tiraram-Lhe o manto de púrpura  

e vestiram-Lhe as suas roupas.  E levaram Jesus ao lugar do Gólgota,  

quer dizer, lugar do Calvário. Queriam dar-Lhe vinho misturado com mirra,  

mas Ele não o quis beber. Depois crucificaram-n’O. E repartiram entre si as suas 

vestes, tirando-as à sorte, para verem o que levaria cada um.  O letreiro que 

indicava a causa da condenação tinha escrito: «Rei dos Judeus». Crucificaram com 

Ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda.  

 
Reflexão: Os ramos, que carregamos com alegria e entusiasmo na 

procissão e que levamos com devoção para nossas casas, são o sinal de um povo, 
que aclama o seu Rei e o reconhece como Senhor que salva e liberta. Devem ser o 
Sinal do compromisso de quem deseja viver intensamente essa Semana Santa.  
Junto da cruz colocamos esta semana sementes de HUMILDADE. Que saibamos 
aprender com todos, respeitando as suas diferenças. Pedimos Senhor, livrai-nos 
dos julgamentos maldosos. Queremos ser pessoas humildes para que possamos 
amar ao próximo da maneira como ele é. "Jesus, manso e humilde de coração, 
fazei o meu coração semelhante ao vosso!" 
  

Desafio: Em família elabora um ramo e participa na procissão dos Ramos 
que tem início no miradouro abaixo da Capela de São Pedro. 
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Semana Santa 

 
Desafio: Nesta semana participemos nas celebrações litúrgicas. 

Acompanhemos Jesus nestes dias. Ele ficará reconfortado com a nossa presença. 
Coloquemos muito amor nas nossas ações e palavras. É tempo de reflexão e de 
retiro. Meditemos estas palavras: 
 

 
Traição de um amigo 

 Imagina que estás a passar um mau bocado. O teu melhor amigo promete 

estar ao teu lado, aconteça o que acontecer. Afinal é a pessoa em quem confias, 

que sempre te acompanhou e que, de entre todos os outros, tem sido o mais leal 

e o mais fiel. Já vos conheceis há mais de três anos e tendes partilhado tudo... 

trabalho, escola, feriados, viagens, inúmeras refeições e debates. Mas agora 

imagina que, certo dia, este teu amigo te desilude por completo. Que fazer? 

Desistir desse amigo? 

 Pedro era um dos melhores amigos de Jesus. O relacionamento entre os 

dois teve altos e baixos, mas Jesus nunca se deixou de dirigir a Pedro e de o tocar 

por dentro. Ao saber já que Pedro o iria negar, Jesus chegou mesmo a avisá-lo do 

que iria acontecer. Se calhar, e tal como algum dos teus amigos, Pedro tinha boas 

intenções, mas não foi capaz de dar continuidade prática às promessas que fizera 

a Jesus. Mas Jesus não desistiu de Pedro; e Pedro tornou-se um dos maiores heróis 

da nossa igreja. Nunca desistas dos teus amigos. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Páscoa da Ressurreição 
 
Actos dos Apóstolos                                                                                         10, 34.37-43 
 “Todo aquele que crê em Jesus recebe, em seu nome, o perdão dos pecados”. 
 
São Paulo aos Colossenses                                                                                          3, 1-4 
“Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do 
alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus.”  
 
Evangelho de São João                                                                                              20, 1-9                           

No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao 
túmulo de Jesus, de madrugada, quando ainda estava 
escuro, e viu que a pedra tinha sido tirada do túmulo. Foi 
a correr ter com Simão Pedro e o outro discípulo, aquele 
que Jesus amava, e  disse-lhes: “Levaram o Senhor do 
túmulo”. Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e 
foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro 
discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou 
primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas 
de linho no chão, mas não entrou. Chegou também 
Simão Pedro, que vinha atrás, e entrou no túmulo. Viu as 
faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha 

estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar 
à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao 
túmulo. Ele viu, e acreditou. De facto, eles ainda não tinham compreendido a 
Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. 
 

Reflexão: Domingo de Páscoa! O dia em que se celebra a VIDA, pela 
ressureição de Jesus. O discípulo VIU e ACREDITOU. E nós? Sentimos a sua 
presença, sentimos paz, sentimo-nos a renascer? Então, sementes começam a 
germinar e acreditamos que em breve estarão prontas a dar fruto. Frutos de uma 
vida que é vivida com ALEGRIA. Apresentamos neste dia as sementes de ALEGRIA, 
quem procura Deus procura a alegria. O encontro com Deus é a própria alegria. 
Que a alegria da ressureição esteja no nosso coração hoje e sempre. 

 

Desafio: Cada pessoa é convidada a entregar uma flor na sacristia na Sexta-
Feira Santa. As flores serão colocadas na cruz.   
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Mensagem do Pároco 
 

“Mais uma vez vamos encontrarmo-nos com a Páscoa do 

Senhor! Todos os anos, com a finalidade de nos preparar para 

ela, Deus na sua providência, oferece-nos a Quaresma, «sinal 

sacramental da nossa conversão», que anuncia e torna possível 

voltar ao Senhor de todo o coração e com toda a nossa vida.”  
 
 Iniciamos esta Quaresma com estas palavras de acolhimento 
do Santo Padre na sua mensagem quaresmal para todos vós, 
catequizandos e pais, onde somos convidados a voltar de todo o 
coração para o Senhor Jesus.  
 
 “Viu e acreditou” é o lema da nossa campanha. É o grande 
mistério da Fé. Fé é este ver para além do visível e acreditar com todo 
coração Naquele que por nós morreu e ressuscitou. É Ele que nos 
convida a abrir as portas do nosso coração à conversão, para que 
possamos proclamar a vida nova da Ressurreição. Por isso, façamos 
este exercício espiritual, de regresso à casa de Deus, onde Ele nos 
espera com todo o amor para nos preparar para a grande festa da 
Páscoa do Seu Filho Jesus. 
 
 
Santa Quaresma! 
Pe. Hélder 
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