
QUARTA-FEIRA DE CINZAS 
 

Na próxima Quarta-feira inicia-se o tempo da 

Quaresma com o rito da imposição das cinzas. Esta 

far-se-á dentro da Eucaristia das 12h e das 19h. 

 

VIA-SACRA 
 

Durante o tempo da Quaresma, às Sextas-feiras, 

teremos a Via-Sacra às 18h15, seguida da 

Eucaristia. 

 

RETIRO ONLINE 
 

À semelhança do retiro online, realizado no 

Advento, os Carmelitas Descalços vão oferecer 

uma proposta de retiro para a quaresma que se 

aproxima. O tema será: «A caminho da Páscoa com 

Santa Edith Stein». 

 

FRADES CARMELITAS EM RETIRO 
 

Os frades carmelitas das diversas comunidades em 

Portugal entram em retiro quaresmal durante a 

próxima semana. Será no convento de Avessadas e 

começará com o jantar de domingo, dia 3 de 

Março, estendendo-

se até ao dia 8, Sexta-

feira. O orientador do 

retiro será o Padre 

Adelino Ascenso, 

Superior Geral dos 

Missionários da Boa 

Nova. 

 

MENSAGEM DO PAPA PARA A 

QUARESMA 

 

O Papa publicou, nesta semana que passou, a sua 

mensagem para a Quaresma 2019, que os católicos 

começam a celebrar no dia 6 de março, com um 

apelo à “conversão” na relação da humanidade 

com a natureza, levando a estilos de vida mais 

solidários e ecológicos. 

A mensagem tem como título ‘A criação encontra-

se em expectativa ansiosa, aguardando a revelação 

dos filhos de Deus’, expressão retirada da carta de 

São Paulo aos Romanos, um dos textos do Novo 

Testamento. O Papa contrapõe a “lei de Deus, a lei 

do amor”, à “lei do mais forte sobre o mais fraco”, 

considerando que esta é uma manifestação do mal, 

“como avidez, ambição desmedida de bem-estar, 

desinteresse pelo bem dos outros e, muitas vezes, 

também pelo próprio”. 

Esse mal leva à “exploração da criação (pessoas e 

meio ambiente) ”, para alimentar uma “ganância 

insaciável que considera todo o desejo como um 

direito” (ler mais em Agência Ecclesia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO VIII DO TEMPO COMUM [ANO C]                   www.porto.carmelitas.pt 
03 de Março de 2019                                                                                porto@carmelitas.pt 
Nº 477                                                                                             Telef. 226 181 683

“A boca fala do que transborda  

do coração” 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olhos, coração e boca. Olhar, viver e falar. Três 

dimensões da nossa vida que estão hoje sob o juízo 

da Palavra de Deus. No centro, é claro, está o 

coração. Nele se guarda a memória da vida. Do 

coração tudo nasce. Deste tesouro brota o bom e 

o mau. O bom e o mau olhar, o bom e o mau juízo, 

a boa ou a má palavra. Portanto, o que há primeiro 

a cuidar é do coração. Escondido e frágil, ele 

manifesta-se no olhar, no falar e no agir.  

http://www.porto.carmelitas.pt/


 
 
 
 
 
 
 
LEITURA I    Sir 27, 5-8     
 

«Não elogies ninguém antes de ele falar» 
 

Leitura do Livro de Ben-Sirá 
 

Quando agitamos o crivo, só ficam impurezas: 

assim os defeitos do homem aparecem nas suas 

palavras. O forno prova os vasos do oleiro e o 

homem é posto à prova pelos seus pensamentos. 

O fruto da árvore manifesta a qualidade do campo: 

assim as palavras do homem revelam os seus 

sentimentos. Não elogies ninguém antes de ele 

falar, porque é assim que se experimentam os 

homens.  

 

SALMO RESPONSORIAL  Salmo 91 (92)  
 

Refrão: É bom louvar-Vos Senhor.  
 

É bom louvar o Senhor  

e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo,  

proclamar pela manhã a vossa bondade  

e durante a noite a vossa fidelidade.  
 

O justo florescerá como a palmeira,  

crescerá como o cedro do Líbano:  

plantado na casa do Senhor,  

florescerá nos átrios do nosso Deus.  

 

Mesmo na velhice dará o seu fruto,  

cheio de seiva e de vigor,  

para proclamar que o Senhor é justo:  

n’Ele, que é o meu refúgio, não há iniquidade.  

 

LEITURA II   1 Cor 15, 54-58  
 

«Deu-nos a vitória por Jesus Cristo» 
 

Leitura da primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos 

Coríntios 
 

Irmãos: Quando este nosso corpo corruptível se 

tornar incorruptível e este nosso corpo mortal se 

tornar imortal, então se realizará a palavra da 

Escritura: «A morte foi absorvida na vitória. Ó 

morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está 

o teu aguilhão?». O aguilhão da morte é o pecado 

e a força do pecado é a Lei. Mas dêmos graças a 

Deus, que nos dá a vitória por Nosso Senhor Jesus 

Cristo. Assim, caríssimos irmãos, permanecei 

firmes e inabaláveis, cada vez mais diligentes na 

obra do Senhor, sabendo que o vosso esforço não 

é inútil no Senhor.  

 

EVANGELHO    Lc 6, 39-45      
 

«A boca fala do que transborda do coração» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 

São Lucas 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos a 

seguinte parábola: «Poderá um cego guiar outro 

cego? Não cairão os dois nalguma cova? O 

discípulo não é superior ao mestre, mas todo o 

discípulo perfeito deverá ser como o seu mestre. 

Porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista 

e não reparas na trave que está na tua? Como 

podes dizer a teu irmão: ‘Irmão, deixa-me tirar o 

argueiro que tens na vista’, se tu não vês a trave 

que está na tua? Hipócrita, tira primeiro a trave da 

tua vista e então verás bem para tirar o argueiro da 

vista do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau 

fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Cada 

árvore conhece-se pelo seu fruto: não se colhem 

figos dos espinheiros, nem se apanham uvas das 

sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu 

coração tira o bem; e o homem mau, da sua 

maldade tira o mal; pois a boca fala do que 

transborda do coração». 

 


