



Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas de manhã cedo, apareceu outra vez no 
templo, e todo o povo se aproximou d’Ele. Então sentou-Se e começou a ensinar. Os escribas e os 
fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério, colocaram-na no meio dos 
presentes e disseram a Jesus: «Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na Lei, 
Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes?». Falavam assim para Lhe armarem 
uma cilada e terem pretexto para O acusar. Mas Jesus inclinou-Se e começou a escrever com o dedo 
no chão. Como persistiam em interrogá-l’O, ergueu-Se e disse-lhes: «Quem de entre vós estiver sem 
pecado atire a primeira pedra». Inclinou-Se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, po-
rém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos, e 
ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. Jesus ergueu-Se e disse-lhe: «Mulher, onde estão eles? 
Ninguém te condenou?». Ela respondeu: «Ninguém, Senhor». Disse então Jesus: «Nem Eu te 
condeno. Vai e não tornes a pecar». 

O nosso Deus – di-lo de forma clara o Evangelho de hoje – funciona na lógica da misericórdia e não na 
lógica da Lei; Ele não quer a morte daquele que errou, mas a libertação plena do homem. Nesta lógica, só a 
misericórdia e o amor se encaixam: só eles são capazes de mostrar o sem sentido da escravidão e de soprar 
a esperança, a ânsia de superação, o desejo de uma vida nova. A força de Deus (essa força que nos projecta 
para a vida em plenitude) não está no castigo, mas está no amor. 
No nosso mundo, o fundamentalismo e a intransigência falam frequentemente mais alto do que o amor: 
mata-se, oprime-se, escraviza-se em nome de Deus; desacredita-se, calunia-se, em razão de preconceitos; 
marginaliza-se em nome da moral e dos bons costumes… Esta lógica (bem longe da misericórdia e do 
amor de Deus) leva-nos a algum lado? A intolerância alguma vez gerou alguma coisa, além de violência, de 
morte, de lágrimas, de sofrimento? | in site dos Dehonianos 
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Semana V - Semear sementes de Caridade 
Para reflexão (da Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2022): 
"Se é verdade que toda a nossa vida é tempo para semear o bem, aproveitemos de modo particular esta 
Quaresma para cuidar de quem está próximo de nós, para nos aproximarmos dos irmãos e irmãs que se 
encontram feridos na margem da estrada da vida. A Quaresma é tempo propício para procurar, e não evitar, 
quem passa necessidade; para chamar, e não ignorar, quem deseja atenção e uma boa palavra; para visitar, e 
não abandonar, quem sofre a solidão. Acolhamos o apelo a praticar o bem para com todos, reservando tempo 
para amar os mais pequenos e indefesos, os abandonados e desprezados, os discriminados e marginalizados " 
Proposta: Só praticando o amor fraterno estarei unido a Cristo que deu a sua vida por todos. Assim, durante esta 
semana, irei semear sementes de caridade, conseguindo, assim, através das minhas atitudes para com os que 
me rodeiam, encontrar caminhos de construção de um mundo mais justo e fraterno. 
Gesto: Levo para casa um saquinho de sementes que poderei colocar no vaso lá de casa, e deixo um autocolante 
vermelho colado no painel como sinal de que quero cuidar daqueles de quem quero fazer-me próximo e que 
estão em situação de maior fragilidade. 

SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA

Para além do que é partilhado no ofertório das Eucaristia, pode contribuir: 
1. Entregando a sua doação no cartório paroquial. 
2. Colocando a sua oferta, num envelope, na caixa de correio (junto da porta 28). 
3. Transferência bancária: IBAN/paróquia: PT50 0007 0224 0000 5190 0021  0. 
4. Por Multibanco / MBway / Transferência bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/

FALTAM 69 SEMANAS 

LEITURAS | 5º DOMINGO DA QUARESMA | Ano C 

• 1ª LEITURA: Is 43,16-21 
• SALMO: 125 (126) 
    REF: O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. 
• 2ª LEITURA: Filip 3,8-14 
• EVANGELHO: Jo 8,1-11
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Ver mais  
informações  
acerca desta campanha  
nos folhetos  
que se encontram  
na igreja, 
ou no site da paróquia. Domingo, dia 3 de Abril, 16H,   

recitação do terço na capela do cemitério
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Dia 10 de Abril: DOMINGO DE RAMOS.

Benção dos ramos em todas as celebrações (inclusive na Missa vespertina de sábado).
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