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Nº 431 – Série III – 18 de Março de 2018 
DOMINGO V DO TEMPO DA QUARESMA 

Se	alguém	Me	quiser	servir,	
que	Me	siga,	diz	o	Senhor,	
e	onde	Eu	estiver,	ali	estará	
também	o	meu	povo.	
 
Na liturgia do 5º Domingo Comum 
ecoa, com insistência, a preocupação de Deus no sentido de apontar ao 
homem o caminho da salvação e da vida definitiva. A Palavra de Deus 
garante-nos que a salvação passa por uma vida vivida na escuta atenta 
dos projectos de Deus e na doação total aos irmãos. 
Na primeira leitura, Jahwéh apresenta a Israel a proposta de uma nova 
Aliança. Essa Aliança implica que Deus mude o coração do Povo, pois 
só com um coração transformado o homem será capaz de pensar, de 
decidir e de agir de acordo com as propostas de Deus. 
A segunda leitura apresenta-nos Jesus Cristo, o sumo-sacerdote da 
nova Aliança, que Se solidariza com os homens e lhes aponta o 
caminho da salvação. Esse caminho (e que é o mesmo caminho que 

Jesus seguiu) passa por viver no diálogo com Deus, na descoberta dos seus 
desafios e propostas, na obediência radical aos seus projectos. 
O Evangelho convida-nos a olhar para Jesus, a aprender com Ele, a segui-l’O no 
caminho do amor radical, do dom da vida, da entrega total a Deus e aos irmãos. 
O caminho da cruz parece, aos olhos do mundo, um caminho de fracasso e de 
morte; mas é desse caminho de amor e de doação que brota a vida verdadeira e 
eterna que Deus nos quer oferecer. 
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AÇÃO PASTORAL: 19 a 25 de Março de 2018 
 CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 

Segunda-feira 
19 – 03 – 2018 

 Missa – 19h  
Vale da Bica 

Missa – 18:15 

Terça-feira 
20 – 03 – 2018 

 

Cartório - 17:30 
Missa - 18:30 

  

Quarta-feira 
21 – 03 – 2018 

 Missa – 8h 
Cartório 

Cartório - 17:30 
Missa - 18:30 

Quinta-feira 
22 – 03 – 2018 

 

Via-Sacra e Missa 
19h 

Via Sacra – 15h 
Santa Casa - 16h 

 

Sexta-feira 
23 – 03 – 2018 

 Via-Sacra e Missa
19h 

Via-Sacra 9h 
Missa 10h 

SÁBADO  
24 – 03 – 2018 

  17:30 – V Sacra
Missa 

25 – 03 – 2018 
DOMINGO DE 

RAMOS 

Missa – 11h 
 

Missa – 9:30 
 

Missa – 8h 
 

PUBLICAÇÕES GERAIS 
 Procissão dos Passos: este Domingo dia 18 na vila da Calheta, toda a 

confraria, Mães Cristãs e Filhas de Maria devem levar os seus fatos 
 Via Sacra encenada: dia 24 de Março (com toda a catequese) no Atouguia a 

partir das 17:30, junto à casa da Anabela.   
 Reunião com todos os pais e padrinhos do Crisma 6 de Abril salão paroquial 

de São Francisco, 20h 
 Próxima semana temos o VOZ CALHETENSE 
 Segunda feira dia 19, pelas 11h visitarei o hospital 

Paróquia do Atouguia 
 Reunião dos irmãos que vão sair com o Espírito Santo: dia 28 de Março – 19:30 
  recebi 100€ para hóstias 
 Sexta feira às 10h temos a Missa de Páscoa das crianças da escola 
  

Paróquia da Calheta 
 Reunião dos irmãos que vão sair com o Espírito Santo: dia 27 de Março – 19:30 
  

Paróquia de São Francisco Xavier 
 Reunião dos irmãos que vão sair com o Espírito Santo: dia 26 de Março – 19:30 
  

 



Evangelho de domingo, dia 25 de Março 2018 
DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR 

Evangelho segundo S. Marcos 14,1-72.15,1-47. 
Faltavam dois dias para a festa da Páscoa e dos Ázimos, e os príncipes dos sacerdotes 

e os escribas procuravam maneira de se apoderarem de Jesus à traição, para Lhe darem 
a morte.  

Mas diziam: «Durante a festa, não, para que não haja algum tumulto entre o povo».  
Jesus encontrava-Se em Betânia, em casa de Simão o Leproso, e, estando à mesa, veio 

uma mulher que trazia um vaso de alabastro com perfume de nardo puro de alto preço. 
Partiu o vaso de alabastro e derramou-o sobre a cabeça de Jesus.  

Alguns indignaram-se e diziam entre si: «Para que foi esse desperdício de perfume?  
Podia vender-se por mais de duzentos denários e dar o dinheiro aos pobres». E 

censuravam a mulher com aspereza.  
Mas Jesus disse: «Deixai-a. Porque estais a importuná-la? Ela fez uma boa ação para 

comigo.  
Na verdade, sempre tereis os pobres convosco e, quando quiserdes, podereis fazer-lhes 

bem; mas a Mim, nem sempre Me tereis.  
Ela fez o que estava ao seu alcance: ungiu de antemão o meu corpo para a sepultura.  
Em verdade vos digo: Onde quer que se proclamar o Evangelho, pelo mundo inteiro, 

dir-se-á também em sua memória o que ela fez». (…Continua) .Palavra da salvação. 
 

Papa alerta para «cristãos estacionados»  Cidade do Vaticano, 12 mar 2018 (Ecclesia) 

O Papa Francisco disse hoje no Vaticano que a fé deve levar os cristãos a avançar na 
vida, sem ficar “estacionados”. 

“Existem muitos cristãos parados, que não caminham; cristãos atolados nas coisas de 
todos os dias – bons, bons! – mas não crescem, permanecem pequenos. Cristãos 
estacionados: estacionam. Cristãos enjaulados que não sabem voar com o sonho desta 
bela coisa para a qual o Senhor nos chama”, assinalou, na homilia da Missa a que 
presidiu na Capela da Santa Marta. 

Comentando a passagem do Evangelho do dia, em que Jesus dirige uma crítica ao 
funcionário do rei que vai até a Galileia para pedir a cura do filho doente, Francisco 
sublinhou a importância de não se fixar apenas em “sinais e prodígios”. 

“Onde está a fé? Ver um milagre, um prodígio e dizer: ‘Mas Tu tens o poder, Tu és 
Deus’, sim, é um ato de fé, mas pequenino assim. Porque é evidente que este homem 
tem um poder forte; mas ali começa a fé, que depois deve ir em frente”, explicou. 

Segundo o Papa, a verdadeira fé o “desejo de encontrar Deus, encontrá-lo, estar com 
Ele, ser feliz com Ele”. 

“Quando o Senhor passa na nossa vida e faz um milagre em cada um de nós, e cada 
um de nós sabe o que o Senhor fez na sua vida, ali não termina tudo: este é o convite a 
avançar, a continuar a caminhar, ‘buscar a face de Deus’”, acrescentou. 

A intervenção concluiu-se com o conselho de “ir mais além, arriscar”. 
“O verdadeiro cristão arrisca, sai da segurança”, afirmou Francisco. 
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