PROGRAMA
24 de fevereiro (6ª feira): Início do campo de férias, jovens 7º, 8º e 9º, até
dia 27, às 16h.
25 de fevereiro (sábado): Suspensão da catequese até ao dia 1 de março.
26 de fevereiro (domingo): Inicio das 40 horas de adoração ao Santíssimo,
missa às 19h na paróquia do Santíssimo Sacramento.
27 de fevereiro (2ª feira): Reunião Legião de Maria, às 21h.
27 de fevereiro (2ª feira): Catequese Neo-catecumenal, às 21h 30m.
28 de fevereiro (3ª feira): Dia de carnaval.
28 de fevereiro (3ª feira): Oração de Jesus no Horto das Oliveiras, momento de adoração, às 12h.
28 de fevereiro (3ª feira): 40 horas de Adoração ao Santíssimo, Paróquia
do Santíssimo Sacramento, tempo para a nossa comunidade paroquial,
das 8h às 9h.
28 de fevereiro (3ª feira): Reunião dos Ministros Extraordinários da Comunhão, às 21h 30m.
1 de março (4ª feira): Quarta-feira de Cinzas, início da quaresma. Celebração da imposição das cinzas, Igreja Paroquial, às 19h. Igrejas dos Pastorinhos, em Francos, às 20h 30m.
1 de março (4ª feira): Noites de trabalho: Voluntários VIN POR TI, às 21h
30m.
1 de março (4ª feira): Famílias Anónimas, às 21h 30m.
1 de março (4ª feira): Ensaio Grupo Cantate Domino, às 21h 30m.
2 de março (5ª feira): Catequese Neo-catecumenal, às 21h 30m.
3 de março (6ª feira): Iª sexta-feira do mês. Igreja dos Pastorinhos: confissões, às 20h 30m; missa, às 21h.
3 de março (6ª feira): Via-sacra, Igreja dos Pastorinhos, às 21h 30m.
3 de março (6ª feira): VIº encontro de preparação para o crisma, às 21h
30m.
4 de março (sábado): Momento de oração: Ministros Extraordinários da
Comunhão, das 10h 30m às 11h 30m.
4 de março (sábado): Reunião Grupo de Acólitos, das 14h às 17h.
5 de março (domingo): Iº domingo da quaresma: apresentação e distribuição da caminhada da quaresma.
6 de março (2ª feira): Recomeço da catequese e grupo de jovens.
Paróquia N.ª Sr.ª da Boavista, Rua Azevedo Coutinho, 103. 4100-101 PORTO.
www.paroquia-boavista.org; info@paroquia-boavista.org. Telf.: 226 002 691
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Caros amigos
A grande questão que Jesus nos coloca é a das nossas prioridades. Dia a
dia somos aliciados com um conjunto de propostas que nos oferecem a
chave da felicidade e da vida plena: o dinheiro, o êxito profissional, a progressão na carreira, a beleza física, os aplausos das multidões, o poder. E
estes ou outros valores semelhantes, apresentados por técnicas de publicidade, tornam-se o objectivo na vida de tantos de nós. No entanto, Jesus
garante-nos que a vida plena não está aqui. Para Jesus é na aposta incondicional em Deus e no acolhimento do seu projecto que está o segredo da
nossa realização plena. Ao encherem o coração do homem de ídolos com
pés de barro, afastam o homem de Deus e deixam-no perdido e sem referências. Jesus lembra-nos que Deus é um Pai cheio de solicitude e de
amor, permanentemente atento às necessidades dos filhos.
O dinheiro é, hoje, o verdadeiro centro do poder no mundo. Ele compra
consciências, poder, bem-estar, projecção social, reconhecimento e até
compra amor. Por ele mata-se, calcam-se aos pés os valores mais fundamentais, renuncia-se à própria dignidade, envenena-se o ambiente, escravizam-se os irmãos. Quando a lógica do “ter mais” entra no coração do
homem e o domina, o homem torna-se escravo, injusto, explorador, deixa
de ter tempo para gastar com aqueles que ama, o amor do dinheiro sobrepõe-se a todos os outros amores.
A Quaresma, que começa com a celebração de Quarta-feira de Cinzas, é
um período de 40 dias marcado por apelos ao jejum, partilha e penitência,
que serve de preparação para a Páscoa.
O Papa Francisco apela na sua mensagem para a Quaresma num texto
intitulado ‘A Palavra é um dom. O outro é um dom’, deixa votos de que a
Quaresma represente “um novo começo” e recomenda as práticas tradicionalmente ligadas a este tempo de preparação para a Páscoa, “o jejum, a
oração e a esmola”, como forma de combater a “corrupção do pecado”. A
mensagem assinala a importância da “Palavra de Deus” como força de
“suscitar a conversão” no coração de todos. Pe. Feliciano Garcês, scj

VIII DOMINGO TEMPO COMUM
LEITURA I – Leitura do Livro do Êxodo (Is 49, 14-15)
Sião dizia: «O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-Se de mim».
Poderá a mulher esquecer a criança que amamenta e não ter compaixão
do filho das suas entranhas? Mas ainda que ela se esqueça, Eu não te esquecerei. Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 61 (62)

Refrão: Só em Deus descansa, ó minha alma.
Só em Deus descansa a minha alma,
d’Ele me vem a salvação.
Ele é meu refúgio e salvação,
minha fortaleza: jamais serei abalado.
Minha alma, só em Deus descansa:
d’Ele vem a minha esperança.
Ele é meu refúgio e salvação,
minha fortaleza: jamais serei abalado.
Em Deus está a minha salvação e a minha glória,
o meu abrigo, o meu refúgio está em Deus.
Povo de Deus, em todo o tempo ponde n’Ele a vossa confiança,
desafogai em sua presença os vossos corações.
LEITURA II – Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios (1 Cor 4, 1-5)
Irmãos: Todos nos devem considerar como servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora o que se requer nos administradores é
que sejam fiéis. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou
por um tribunal humano; nem sequer me julgo a mim próprio. De nada
me acusa a consciência, mas não é por isso que estou justificado: quem
me julga é o Senhor. Portanto, não façais qualquer juízo antes do tempo,
até que venha o Senhor, que há-de iluminar o que está oculto nas trevas e
manifestar os desígnios dos corações. E então cada um receberá da parte
de Deus o louvor que merece. Palavra do Senhor.
ALELUIA
Heb 4, 12 - A palavra de Deus é viva e eficaz,
conhece os pensamentos e intenções do coração.

EVANGELHO de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus (Mt 6, 24-34)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Ninguém pode servir a
dois senhores, porque ou há-de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a
um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por
isso vos digo: «Não vos preocupeis, quanto à vossa vida, com o que haveis
de comer ou de beber, nem, quanto ao vosso corpo, com o que haveis de
vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu: não semeiam nem ceifam nem recolhem
em celeiros; o vosso Pai celeste as sustenta. Não valeis vós muito mais do
que elas? Quem de entre vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar
um só côvado à sua estatura? E porque vos inquietais com o vestuário?
Olhai como crescem os lírios do campo: não trabalham nem fiam; mas Eu
vos digo: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se
Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao
forno, não fará muito mais por vós, homens de pouca fé? Não vos inquieteis, dizendo: ‘Que havemos de comer? Que havemos de beber? Que havemos de vestir?’ Os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas.
Bem sabe o vosso Pai celeste que precisais de tudo isso. Procurai primeiro
o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo.
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã tratará das suas inquietações. A cada dia basta o seu cuidado». Palavra da salvação.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Quaresma de 2017
O Papa Francisco apela na sua mensagem para a Quaresma de 2017 à defesa da vida “frágil” e alerta para as consequências negativas de uma vida
centrada no “dinheiro”. “Cada vida que vem ao nosso encontro é um dom
e merece acolhimento, respeito, amor. A Palavra de Deus ajuda-nos a abrir
os olhos para acolher a vida e amá-la, sobretudo quando é frágil”, escreve,
num texto intitulado ‘A Palavra é um dom. O outro é um dom’. O Papa deixa votos de que a Quaresma represente “um novo começo” e recomenda
as práticas tradicionalmente ligadas a este tempo de preparação para a
Páscoa, “o jejum, a oração e a esmola”, como forma de combater a
“corrupção do pecado”. A mensagem assinala a importância da “Palavra
de Deus” como força de “suscitar a conversão” no coração de todos.
A Quaresma, que começa com a celebração de Quarta-feira de Cinzas (1
de março, em 2017), é um período de 40 dias marcado por apelos ao jejum, partilha e penitência, que serve de preparação para a Páscoa.

