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ENQUADRAMENTO GERAL
A proposta que apresentamos para a vivência do tempo de Quaresma e Páscoa do ano 2018 versa aprofundar o sentido diocesano
da nossa identidade cristã, na valorização de algumas características do ser Igreja, e desejamos que proporcione o encontro de
cada cristão e, por conseguinte, da Diocese de Viana do Castelo
com e por Jesus Cristo1.

Como Igreja particular agradecemos estes primeiros 40 anos vividos em conjunto, que, à semelhança do povo de Israel,
foram anos de graças e de provações
no aprofundamento da sua identidade
e maturidade (Cf. Carta Pastoral «Somos
Igreja que Agradece»).
Precisamente por sermos um povo
peregrino, que – apesar de todas as vicissitudes – já percorremos um trajeto
significativo da descoberta e afirmação
da nossa identidade, é tempo de agradecer e contemplar o caminho percorrido,
para se poder discernir e preparar a caminhada que se segue até ao encontro
com Deus.

Neste sentido, o roteiro de quaresma e páscoa que apresentamos destaca
uma das referências mais significativas
da nossa Diocese, a Igreja Catedral. Para
além de ser o centro de culto é também
uma referência de unidade, pois em cada
comunidade a igreja é o centro, daí que
a referência da comunidade diocesana
seja a sua Sé (Sede da cátedra do Bispo).
A proposta para o Tempo de Páscoa
será disponibilizada oportunamente e
seguirá as mesmas linhas adotadas no
Tempo de Quaresma (peregrinação, agradecimento, 40 anos, Catedral), embora
com maior destaque para as figuras centrais deste ano (Bartolomeu dos Mártires
e Paulo VI) e preparação para o Campus
Gratidão.

1. ANACLETO, Carta Pastoral, Somos Igreja que Agradece, p. 16-17; FRANCISCO, A Alegria o Evangelho, ns 7.3; Cf. PAULO VI, Exortação apostólica, Alegrai-vos no Senhor, n. 22.

RESUMO DA DINÂMICA
Com a fachada da Catedral estilizada surgirá em cada Domingo
uma palavra que completará a frase “Somos Igreja que…”. O título
do roteiro «Somos Igreja que peregrina» será a base comum, que
adquire novas expressões com o passar das semanas. Mantem-se
a lógica seguida no Advento e Natal, em especial pela utilização
– no ambiente infantojuvenil – do hashtag #SomosIgrejaQue… em
paralelo com o #40AnosDioceseViana, num estado evoluído da
dimensão pessoal [#SouIgreja…] para a dimensão comunitária
[#SomosIgreja…].

OBJETIVOS
☞☞ Ajudar a preparação das dinâmicas de Quaresma e de Páscoa de cada comunidade;
☞☞ Auxiliar na vivência do Tempo de Quaresma e de Páscoa de cada cristão;
☞☞ Valorizar a Palavra no dia-a-dia das pessoas;
☞☞ Promover o encontro com Jesus Cristo;
☞☞ Fortalecer a consciência diocesana a partir da valorização da sua identidade;
☞☞ Envolver as comunidades paroquiais numa dinâmica diocesana comum;
☞☞ Preparação para o Campus da Gratidão;
☞☞ Favorecer as visitas/peregrinações à Porta Santa da Gratidão.
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Sabias que a nossa Diocese de Viana do
Castelo foi fundada pelo Papa Paulo VI
no dia 3 de novembro de 1977?

CONVERTE
#SomosIgrejaQueSeConverte

Roteiro da Quaresma
Converte #SomosIgrejaQueSeConverte
I DOMINGO DA QUARESMA
18 FEVEREIRO 2018
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#SomosIgrejaQueSeConverte
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS

Ú
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». Palavra da Salvação.

REFLEX ÃO

OR AÇÃO

O Tempo de Quaresma é por natureza um
tempo propício ao recolhimento, à oração
e à conversão. Pela redobrada atenção às
nossas atitudes e pensamentos tomamos
consciência dos passos que temos dado
e de que forma temos seguido, ou não,
o Evangelho. Torna-se necessária a conversão constante, quer dos pensamentos,
quer das atitudes e até das orientações
que damos à nossa vida. Também a nível
comunitário (familiar, paroquial e diocesano) esta conversão pode ser trabalhada,
para se investir mais com os que realmente precisam.

Senhor Deus, Rei do Céu e da Terra, que
saber o tempo e a hora em que se cumprirão as Tuas promessas, faz-nos estar preparados para a Tua vinda como Salvador.

ATITUDE
Começo a minha caminhada quaresmal.
Atravesso o deserto… Procuro o que me
tenta e reconheço que sou pecador(a).

FAMÍLIA
Durante esta semana é proposto que os
membros da família se reúnam e descubram quais as tentações mais frequentes
que podem dificultar a união familiar:
televisão durante as refeições, telemóveis
durante a refeição, problemas em casa, no
trabalho, etc. Procurar desenvolver mais o
diálogo e o bom ambiente familiar é uma
boa forma de nos convertemos e evitarmos
tentações.
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#SomosIgrejaQueSeConverte
JOVENS
Começou a Quaresma! Durante 40 dias, vais preparar o
teu coração para a Páscoa de Jesus. Preparar o dia em que
Deus entregou a vida por ti, para te livrar das culpas do
teu pecado! Esta é a hora de escolheres os teus propósitos
pessoais para a Quaresma, aquilo que queres oferecer a
Nosso Senhor ou aquilo que vais privar para te preparares para a Páscoa. Sejamos realistas, mas ambiciosos
na hora de nos comprometermos com os propósitos de
Quaresma, na certeza de que quanto mais estivermos
dispostos a entregar, mais Nosso Senhor nos suporta nesta
entrega! Partilha os teus propósitos utilizando o hashtag
#SomosIgrejaQueSeConverte. No teu Grupo de Jovens
procura ao longo deste tempo intensificar os momentos
de oração e planear uma ação solidária que dê propósito
às renúncias estabelecidas no seio do grupo.

CATEQUESE

EMRC

Organizar o grupo para ir ao encontro de
pessoas idosas da paróquia, levando-lhes
algum pequeno gesto (um poema, umas
palavras ou umas bolachinhas).
Oração: Senhor Jesus ensina-nos a acreditar no Evangelho. Ajuda-nos a vivermos em
sintonia com a Tua Palavra e a traduzi-la
com os nossos gestos.

Semana de reflexão em conjunto. Nas aulas, durante esta semana podemos refletir
sobre o que está menos bem na nossa vida.
Após a reflexão escrever num papel tudo
aquilo que consideramos que deve ser eliminado da nossa vivência diária. Quando
todos escreverem numa taça queimamos
todos os papéis e apresentamos propósitos
de mudança mais salutares e fraternos.

1

Sabias que a Diocese de Viana do
Castelo corresponde aos limites do
distrito de Viana do Castelo?

ESCUTA
#SomosIgrejaQueEscuta

Roteiro da Quaresma
Escuta #SomosIgrejaQueEscuta
II DOMINGO DA QUARESMA
25 FEVEREIRO 2018
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#SomosIgrejaQueEscuta
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS

Ú
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». De repente, olhando em
redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, sozinho com eles. Ao descerem do
monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto
o Filho do homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas
perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Palavra da Salvação.

REFLEX ÃO

OR AÇÃO

A capacidade de escutar – mais do que ouvir – reflete a dedicação que somos capazes
de prestar àquele que fala ou comunica.
Escutar implica entregar todas as forças e
atenção, dedicar tempo e dar-se às necessidades de quem deseja transmitir alguma
informação.
Jesus Cristo está a falar-nos constantemente e nós só temos de O ouvir. O
convite de Deus é para o ouvirmos sempre. Como Igreja peregrina é fundamental
ouvir com atenção – escutar – Aquele que
nos guia, para seguirmos no bom caminho
sem nos perdermos.

Pelo dom da escuta faz-nos, Senhor, seguir
sempre pelos Teus caminhos. Ajuda-nos
a encontrar as estradas da vida, de forma
a sermos sempre dignos de ser chamados
Teus filhos. Pai nosso, que…
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#SomosIgrejaQueEscuta

ATITUDE

JOVENS

O Filho de Deus transfigura-se a todo o
momento diante de mim: na minha família, no meio dos meus amigos, nas ruas
que atravesso. Esta semana vou procurar
estar particularmente atento(a) aos sinais
que o Senhor me envia através dos meus
irmãos. Estou curioso(a): que mensagem
vou receber de Jesus?

Mostra-nos que és jovem que escuta a
Palavra de Deus, partilha uma passagem
do Evangelho ou uma citação bíblica que
te marcou e que te inspira, utilizando o
hashtag #SomosIgrejaQueescuta.

FAMÍLIA
Há pais que procuram criar um clima de
diálogo com seus filhos e tentam verbalizar tudo. Essa atitude facilmente pode
levar os pais a converter-se em interrogadores ou em fazedores de sermões, mas
dialogar com os filhos é também escutá-los. O silêncio é um elemento fundamental no diálogo. É necessário dar tempo ao
outro para entender o que foi dito e o que
se quer dizer.
Somos Igreja que escuta. Em família
esta atitude deve traduzir-se numa maior
atenção de uns para com os outros.

CATEQUESE
Escutar um dos colegas do grupo de catequese ou da escola com muita atenção
e agradecer a sua confiança quando fala
connosco.
Oração: Neste dia, Jesus, pedimos-Te que
transformes as nossas vidas. Ajuda-nos a
sermos, cada vez mais parecidos contigo!

EMRC
Preparar durante esta semana uma dramatização sobre alguma passagem bíblica
que nos inspire e apresentar às outras turmas. Vamos todos levar a Palavra ao outro.
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Sabias que a Diocese de Viana do Castelo
possui 10 arciprestados que correspondem
aos 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo?

CONSTRÓI
#SomosIgrejaQueConstrói

Roteiro da Quaresma
Constrói #SomosIgrejaQueConstrói
III DOMINGO DA QUARESMA
04 MARÇO 2018
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#SomosIgrejaQueConstrói

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO

Ú
Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. 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. Por isso, quando Ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se
do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus
permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia,
acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e
não precisava de que Lhe dessem informações sobre ninguém: Ele bem sabia o que há
no homem. Palavra da Salvação.

REFLEX ÃO
Somos Igreja que constrói. Não nos referimos a tantas
igrejas, catedrais, basílicas e santuários construídos ao
longo dos séculos que, apesar de serem edificações muito
importantes e reflexos das culturas, são também expressão
do ser Igreja, mas referimo-nos ao ser Igreja que constrói
no sentido de que todos nós, enquanto batizados, formamos e construímos o grande corpo de Jesus. Constrói,
porque está constantemente em evolução e adaptação,
não fica parada, nem está ainda concluída. Só com a Graça
de Deus e o empenho de todos nós a Igreja continuará a
sua construção.
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#SomosIgrejaQueConstrói

OR AÇÃO

JOVENS

Aumentai em nós, Pai Santo, o zelo pela
Vossa casa, para sermos também nós
construtores do Templo eterno da vossa
morada. Fazei da Igreja casa para todos os
povos e de nós um só povo.

Durante esta semana vou com um amigo
ou com o Grupo de Jovens levar alegria e
amor aos que mais precisam: um mendigo, um doente ou mesmo alguém que se
encontra mais sozinho dento da nossa comunidade. Esta é a semana de construir…
#SomosIgrejaQueConstrói.

ATITUDE
Eu também sou um templo edificado pelo
Senhor: o meu espírito e o meu corpo são
obra de Deus. À medida que caminho em
direção à Ressurreição deixo para trás o
que me prende ao pecado do corpo e da
mente e (re)construo-me. O Senhor bem
sabe o que há em mim. Por Ele, é hora de
dar mais espaço e tempo ao que tenho
de bom!

FAMÍLIA
Por vezes o ambiente familiar fica saturado
e a precisar de ser renovado. Por isso, durante esta semana, cada um vai analisar
e tentar identificar uma ou duas coisas
que precisa de mudar em si, de forma a
melhor as relações familiares. Como sinal
do compromisso, poderão acender uma
vela junto de uma cruz num local visível
em casa.

CATEQUESE
Escrever palavras que sejam valores com
os quais desejamos construir a vida de
cada um e contribuir para a construção
da igreja que somos todos (A ajuda do
catequista é fundamental).
Oração: Senhor Jesus queremos aprender
Contigo a não fazermos da Tua Casa, casa
de comércio. Ajuda-nos a deixarmos que a
Tua Casa seja sempre de oração.

EMRC
Como construtores desta Igreja de amor, de
valores e de solidariedade, vamos, durante
esta semana levar aos idosos ou às crianças uma mensagem de amor. Podemos
preparar com os alunos do terceiro ciclo e
do secundário atividades para apresentar
aos alunos do primeiro ciclo ou aos idosos
de um lar próximo.
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Sabias que o primeiro bispo de
Viana do Castelo chamava-se
D. Júlio Tavares Rebimbas?

ACREDITA
#SomosIgrejaQueAcredita

Roteiro da Quaresma
Acredita #SomosIgrejaQueAcredita
IV DOMINGO DA QUARESMA
11 MARÇO 2018
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#SomosIgrejaQueAcredita
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO

Ú
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. Porque
Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo
seja salvo por Ele. Quem acredita n’Ele não é condenado, mas quem não acredita já está
condenado, porque não acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus. E a causa da
condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a
luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más acções odeia a luz e
não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica
a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas
em Deus. Palavra da Salvação.

REFLEX ÃO
Acreditar não é o conhecimento de algumas teorias,
palavras ou conceitos. Não significa fazer ou possuir
alguma coisa. Pelo contrário, acreditar é uma atitude
que implica a disposição de toda a vida, na sua dimensão pessoal e social. Quem acredita – quem se dispõe e
predispõe – permite que toda a sua vida seja envolvida
por Deus – pelos seus ensinamentos e vontade – e com
isso fica totalmente imerso n’Ele. Acreditar é uma atitude
de entrega de si próprio (toda a vida) a Deus e com isso
colocar-se à Sua disposição.

OR AÇÃO
Pai de misericórdia, que enviastes Jesus Cristo ao mundo para o salvar, faz-nos capazes de ver a Sua luz e de O
seguir. Faz de nós, sal da terra e luz do mundo. Glória ao
Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio,
agora e sempre. Amen

4
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#SomosIgrejaQueAcredita

ATITUDE

JOVENS

A Luz veio ao mundo! Eu acredito… Eu
acredito?… Eu acredito! Sim, eu acredito!!!
Esta semana vou pedir ao Senhor todos os
dias para aumentar a minha fé. Em todo
o lado, a todo o momento, vou dar Graças
porque eu acredito! Aos meus irmãos vou
dizer a palavra certa no momento certo. Sempre que a oportunidade surgir, a
todos eles vou recordar as passagens da
bíblia que me enchem o coração. Porque
eu ACREDITO!

Pensa em alguém que é para ti rosto de
Jesus. Alguém que está disposto a defender a Verdade por muito que isso lhe possa
custar perseguição ou escárnio. Aquele amigo que acredita, puxa mais por ti,
que é um rosto vivo de Jesus. Reza hoje
por ele e agradece-lhe por isso. Envia-lhe
uma mensagem ou identifica-o através
do hashtag #SomosIgrejaQueAcredita.

FAMÍLIA
Como Igreja orante que acredita procuremos durante este Tempo da Quaresma
dedicar algum tempo à oração, particularmente, quando estamos em família. Fazer
uma oração antes das refeições pode ser
uma proposta…

CATEQUESE
Neste dia o grupo de catequese compromete-se a acreditar em Jesus que quer falar
ao coração de Jesus e diz-lhe, no silêncio
do seu coração, que está disposto a confiar
n’Ele e pede-Lhe que Jesus ajude a viver
sempre desde a verdade.
Oração: Neste dia, Jesus, queremos muito
pedir-Te que nos ensines a viver com uma
atitude de vida: a verdade. Faz-nos autênticos, verdadeiros sempre ao Teu jeito.

EMRC
Como jovens de EMRC mostramos que Acreditamos.
Mostramos que Jesus está presente no coração de cada
um de nós. Elaborar uma exposição com cartazes onde
colocaremos palavras ou imagens que simbolizem atitudes de vida, de verdade, de amor, de dádiva…
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Sabias que a Diocese de
Viana do Castelo é composta
por 291 paróquias?

SERVE
#SomosIgrejaQueServe

Roteiro da Quaresma
Serve #SomosIgrejaQueServe
V DOMINGO DA QUARESMA
18 MARÇO 2018
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#SomosIgrejaQueServe
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO

Ú
Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias da
festa, foram ter com Filipe, de Betsaida da Galileia, e fizeram-lhe este pedido: «Senhor,
nós queríamos ver Jesus». Filipe foi dizê-lo a André; e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: «Chegou a hora em que o Filho do homem vai ser
glorificado. Em verdade, 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». Veio então do Céu uma voz que dizia: «Já O glorifiquei e tornarei
a glorificá-l’O». A multidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros afirmavam: «Foi um Anjo que Lhe falou». Disse Jesus: «Não foi por minha causa
que esta voz se fez ouvir; foi por vossa causa. Chegou a hora em que este mundo vai
ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando
Eu for elevado da terra, atrairei todos a Mim». Falava deste modo, para indicar de que
morte ia morrer. Palavra da Salvação.

REFLEX ÃO
Não existe seguimento de Jesus Cristo sem serviço. Seja
como contemplativo, orante, caritativo ou missionário,
é sempre no serviço que se segue Jesus. «A Igreja é por
natureza missionária» e ser missionário caracteriza-se por
abdicar dos seus confortos para se colocar ao dispor dos
necessitados seja de que natureza forem. Como membro
da Igreja, que existe para servir, somos convidados a
exercer esta vocação de servos mesmo em nossas casas,
escola, trabalho e na comunidade cristã.
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#SomosIgrejaQueServe

OR AÇÃO

JOVENS

Como missionários, pedimos-Te, Senhor,
o dom da fortaleza, para estarmos sempre
prontos a servir, seja em que lugar, momento, com que pessoas e que seja sempre
para maior glória de Deus.

Esta semana és chamado a servir. E ninguém melhor que os jovens conhecem a
dimensão do serviço. Procura servir na tua
comunidade, preparando um momento
de adoração ao Santíssimo, ou então promovendo uma celebração da via-sacra.
Mais uma vez, partilha nas redes sociais
estes gestos de serviço através do hashtag
#SomosIgrejaQueServe.

ATITUDE
Serei capaz de servir a Deus? Nos pequenos
momentos do meu dia-a-dia… na alegria,
na tristeza, …. no trabalho, na escola…. em
casa…. sozinho(a) ou rodeada de irmãos….
Esta semana vou tomar consciência de que
posso servir o Senhor a todos os momentos. Farei um esforço para me encontrar
com Ele ao longo da semana e não apenas
na missa de Domingo. E se o dia estiver a
ser particularmente difícil, farei um esforço para servir ainda mais, porque onde o
servo estiver, o Senhor está com ele.

FAMÍLIA
Tal como a natureza missionária da Igreja
não se faz só fora da Igreja, também a atitude de serviço não se faz só fora de casa.
A disposição natural para ajudar, fazer,
estar e ter a iniciativa deverá marcar a
forma de ser mesmo dentro de casa. Em
particular nesta semana, com a família,
vamos refletir e melhorar o espírito e as
atitudes de serviço dentro de casa.

CATEQUESE
O grupo de catequese com o seu/seus
catequista/s compromete-se a ajudar alguém necessitado da paróquia. (por exemplo ir ajudar alguém a limpar a casa, ir às
compras, ir à farmácia…).
Oração: Oh Jesus não é fácil dizer-Te, hoje,
que queremos morrer para que possam nascer frutos… Mas vimos pedir-Te que nos ensines e ajudes a morrer cada dia um bocadinho
ao nosso egoísmo e orgulho e estarmos dispostos a viver ao serviço dos nossos irmãos,
de modo especial dos mais necessitados.

EMRC
Estamos na última semana de aulas antes da interrupção da Páscoa. Durante
esta semana procurar visitar uma igreja
e parar para no silêncio encontrar Deus
no seu coração. Se houver possibilidade
a visita à Igreja Matriz (Sé de Viana) seria
bastante interessante.
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Sabias que o atual bispo de Viana
do Castelo se chama D. Anacleto
Cordeiro Gonçalves Oliveira?

AMA
#SomosIgrejaQueAma

Roteiro da Quaresma
Ama #SomosIgrejaQueAma
DOMINGO DE RAMOS
25 MARÇO 2018
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DOMINGO DE R AMOS 25 MARÇO 2018 P. 30

#SomosIgrejaQueAma
REFLEX ÃO
«Ama e faz o que quiseres», dizia Santo Agostinho num
resumo da essência do correto agir humano. Se o que
fazemos é por amor e com amor então estará sempre
correto. Nesta reta final da Quaresma somos interpelados
a olhar para a forma como amamos, se aparentemente ou
se de coração. Se somos eufóricos, mas sem alicerces ou se
somos firmes e perseverantes no amor. A Igreja, em todas
as suas expressões (pessoas, hierarquia, sacramentos,
doutrina), tem de ser sempre expressão de amor, pois é
a perpetuação da presença de Cristo.
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#SomosIgrejaQueAma
OR AÇÃO

JOVENS

Agradecemos a Deus por todas as pessoas
e momentos que nos permitiram conhecer
o que é amar com sinceridade e liberdade.
Pedimos que nos continue a ensinar a
verdadeira entrega e a ser amado.

Este é o dia da Jornada Mundial da juventude. Procura estar atendo e reflete
sobre a mensagem do Papa Francisco escrita para esta dia. Partilha com o
#SomosIgrejaQueAma o pensamento da
mensagem que mais te fascinou.

ATITUDE
O Senhor entra cheio de glória em Jerusalém! As crianças correm ao seu encontro
e todos o saúdam! Hoje vou fazer do meu
dia uma festa! Vou dar ao amor o lugar
central no meu dia. Vou sentir com ainda
mais fervor o amor que nutro pela minha
família e pelos meus amigos, mas também
vou amar a natureza e tudo o que me rodeia. Hoje sou um cristão feliz e que ama.

FAMÍLIA

CATEQUESE
Como grupo de catequese comprometemo-nos a amar, e vamos fazê-lo através de
um sorriso. Ao longo da semana vamos
sorrir a todas as pessoas com as quais nos
encontrarmos.
Oração: Senhor Tu és o Mais Importante
nas nossas vidas. Ensina-nos a viver assim,
não apenas num momento de festa e entusiasmo, mas sempre cada dia. Ensina-nos
Jesus a amar a todos e sempre.

Ao longo desta semana existem muitos
trabalhos a fazer para preparar a Páscoa,
mas não esqueçamos de nos preparar em
especial com a participação em família
nas celebrações da Paixão e Vigília Pascal.
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Sabias que a Diocese de Viana do Castelo
é a diocese portuguesa mais recente?

VIVE
#SomosIgrejaQueVive

Roteiro da Quaresma
Vive #SomosIgrejaQueVive
VIGÍLIA PASCAL E
DOMINGO DE PÁSCOA
01 ABRIL 2018
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Ressucitou
EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS

Ú
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha,
ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu
então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predilecto de
Jesus e disse-lhes: «Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos
onde O puseram». Pedro partiu com o outro discípulo e foram
ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo
antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas
não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira.
Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha
estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado
à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao
sepulcro: viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido
a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos.”

Palavra da Salvação.
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Ressuscitou
REFLEX ÃO

Ò
Ressuscitou! Jesus vive! Aquele de quem esperávamos a remissão
de Israel venceu a morte! Cantemos hinos de alegria, porque estamos salvos! Com a ressurreição de Jesus Cristo podemos cantar de
alegria, porque a morte foi vencida e agora vivemos sem medos.
Somos Igreja que vive e que quer continuar a viver. Para isso precisa constantemente de voltar a este mistério central da fé cristã,
a Ressurreição de Jesus. Perante os desafios do tempo presente a
Igreja recorda as suas origens e o seu centro – a vida, morte e ressurreição de Cristo – para discernir e renovar os seus caminhos. Como
membros desta Igreja, agradecemos os dons que Deus nos concedeu
ao longo da história e concede ainda hoje e pedimos ao Senhor que
nunca nos abandone nesta peregrinação até à sua morada.

OR AÇÃO

Ò
Jesus, meu Senhor e meu Deus, a ti cantamos hinos de glória e de
louvor, por todas as graças e por todos os dons que sempre recebemos da vossa bondade. Ficai sempre connosco.
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ROTEIRO DA
QUARESMA E PÁSCOA

SOMOS
IGREJA
QUE PEREGRINA
ANO PASTORAL
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