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IV DOMINGO Da quaresma  
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LECIONÁRIO DOMINICAL  
1.ª Leitura (I de Samuel 16, 1b.4a.6-7.10-13a) – Samuel é enviado em nome de Deus para 

escolher um jovem para ser ungido rei de Israel. Como pode ele saber qual dos jovens será 
escolhido por Deus? Ele vê as qualidades do mais velho e pensa que será ele. Mas Deus 
mostra que deverá ser escolhido o mais novo. Deus ensina a Samuel que é preciso olhar o 
interior, não o exterior, como Deus que vê o coração. 

2.ª Leitura (Efésios 5, 8-14) – “Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Portai-vos 
como filhos da luz, cujo fruto é a bondade, a retidão e a verdade. Procurai o que agrada ao 
Senhor e não tomeis parte nas obras vãs dos que pertencem ao reino das trevas”. 

Evangelho (João 9, 1-41) – “Mestre, porque é que este homem nasceu cego? Foi ele que pecou 
ou foram os seus pais? … A causa da sua cegueira não foi ele nem seus pais; nasceu assim 
para que o poder de Deus possa manifestar-se nele… Eu sou a luz do mundo”. 

 
MEDITAR A PALAVRA – O cego passou das trevas à luz da fé em Cristo. Reconhecer o “milagre” 
é condição para se encontrar tu a tu com Ele. Essa é a fé. Jesus não nos pede uma fé abstrata, 
mas antes uma adesão plena e incondicional à sua pessoa. Pergunta-nos: queres encontrar-te 
Comigo para viver para Mim? Todos os dias e a todas as horas, o Senhor está diante de mim e 
me fala. Sim, Ele é a minha luz, vejo na sua luz e me converto numa manifestação transparente 
das obras de Deus para sua glória”  
CONTEMPLAR A PALAVRA – “Temos de indicar o modo e o caminho para alcançar a verdadeira 
luz. Trata-se da verdadeira renúncia do homem a si mesmo e uma pura, profunda e exclusiva 
intenção de amar a Deus e não as nossas coisas: desejar unicamente a honra e glória de Deus 
e atribuir tudo imediatamente a Deus, venha donde vier e atribui-las a Ele sem escapatórias 
ou mediações”. Diante de todos os acontecimentos, a pergunta do homem de fé não é: porque 
é que Deus permite? Mas: para quê? O que é que Deus me quer dizer com este 
acontecimento? Que me pede? É que Deus é maior do que todos, como Jesus disse: da sua 
mão ninguém arrebata nenhuma ovelha.  
REZAR A PALAVRA – “Aqui estamos, Jesus, Luz radiante da glória do Pai, a teus pés, como 

cegos, ignorantes das nossas enfermidades. Olha-nos, Filho de David, com olhaste os teus 

discípulos cheios de sono, na luz do Tabor. Desperta-nos, Senhor Jesus, verdadeiro Sol sem 

ocaso, ilumina-nos e ficaremos radiantes. Cura-nos, Senhor Jesus, com o leve roçar do dedo 

de Deus e com a Palavra que abre os olhos dos corações à luz. Envia-nos, Senhor Jesus, à 

perene piscina do batismo da vida nova”. (Confere: Giorgio Zevini – Lectio Divina. Ed Verbo Divino, 

volume 3, pag. 180-183).   



   VIDA PAROQUIAL  

Comunicado à Paróquia a propósito do novo Coronavírus  
 

Continuamos a viver tempos muito difíceis, e de tal modo mais difíceis, que o País está 

em Estado de Emergência. Mais do que nunca, “somos chamados a comportarmo-nos 
também como cidadãos conscientes e colaboradores, assumindo as próprias 
responsabilidades em sintonia com as disposições das autoridades responsáveis pela 

saúde pública”. Longe de aliviar os cuidados, somos convidados a levar mais a sério o 
perigo de sermos infetados e de sermos transmissores da infeção para familiares, 

amigos ou estranhos. Se ficar infetado é grave, mais grave ainda é sermos nós a infetar 
outros e a contribuir para a expansão do vírus. Todo o cuidado é pouco! 

Por amor de Deus e dos irmãos, fiquemos em casa e sigamos as regras de limpeza e 

desinfeção que nos são recomendadas.  

Esta responsabilidade, no espírito da caridade cristã, deve levar-nos a tudo fazer, não 
só no cuidado por nós próprios, mas também, e de modo particular, a cuidar dos mais 

frágeis e vulneráveis e de os proteger.  

 

1 – CELEBRAÇÃO DA EUCARISTIA  

O pároco irá celebrar a Missa privadamente, sem assembleia. Para podermos estar 

em comunhão, onde quer que nos encontremos, o sino fará a chamada, como é 
hábito, meia hora antes.  

Na Batalha, a Missa será: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e sábado às 19h00 e 

no domingo às 10h30. 

No Reguengo do Fetal, a Missa será sexta-feira às 19h00. 

Peço que em todas as igrejas seja dado o sinal da celebração, tocando os sinos meia 
hora antes. De semana às 18h30 e no domingo às 10h00. 

 

2 – OUTRAS CELEBRAÇÕES E SACRAMENTOS  

As demais celebrações sacramentais, nomeadamente, os batismos, quando não é 

possível adiamento, poderão fazer-se, mas com as devidas precauções e só para os 
familiares próximos.  

  

3 – SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO (Confissão)  

O sacramento da Reconciliação (Confissão) será administrado a quem o desejar 
apenas no cartório paroquial, local onde é possível manter as distâncias aconselhadas 

e o sigilo que é necessário. Recomenda-se, sempre que espiritualmente for possível, 
que cada pessoa faça o seu exame de consciência e se arrependa diante de Deus, e 

que recorra a este sacramento assim que a situação normalizar.  



4 – CELEBRAÇÃO DAS EXÉQUIAS  

Quanto aos funerais, temos a recomendação de optar por fazer uma breve celebração 
exequial no cemitério, em vez de ir à igreja. Deve ser sempre cuidada a contenção na 

participação das pessoas, que devem seguir as orientações das autoridades de saúde 
e adequar os comportamentos de moderação nas expressões de proximidade.  

 

5 – CATEQUESE E OUTRAS REUNIÕES E ATIVIDADES  

A catequese de crianças e adolescentes, bem como todas as atividades associadas, 
será suspensa desde já, até indicações em contrário. Os catequistas têm textos para 
a oração em família e também para continuar na família a campanha de preparação 
para a Páscoa. Agradeço aos catequistas que façam chegar aos pais estes textos.  
  

6 – ORAÇÃO DO ROSÁRIO 

Queremos confiar a Maria esta crise mundial. Pedimos a sua intercessão. A nossa 

paróquia da Batalha é confiada a Nossa Senhora da Vitória, Aljubarrota a Nossa 

Senhora dos Prazeres, Reguengo do Fetal a Nossa Senhora dos Remédios. Para nos 

confiarmos a ela, o pároco rezará o Rosário em privado nos dias em que há Missa, 

meia hora antes desta. Quem quiser poderá associar-se e, onde quer que se encontre, 

eleve o seu pensamento para Maria, pedindo a sua intercessão. 

Quarta-feira, dia 25 de março, dia da Anunciação, o terço será às 18h30, em união 

com todas as dioceses do País, pelas intenções de todo o mundo e, em particular, de 

Portugal, nesta situação dramática que estamos a passar. A oração do Rosário vai ser 

transmitida por várias plataformas digitais de rádio e televisão, com início às 18h30, 

na Basílica de Nossa Senhora do Rosário do Santuário de Fátima; será presidida pelo 

cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima. No final, fará a renovação da 

consagração de Portugal ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de 

Maria”. A partir das nossas casas procuremos estar em sintonia espiritual. 

  

7 – PEREGRINAÇÃO DIOCESANA 

Não se vai realizar, mas o nosso Bispo celebrará em privado às 10h30. 

 

8 – VISITAS AOS DOENTES  

As visitas aos doentes decorrerão cumprindo as normas indicadas pelo Bispo 
diocesano, mas apenas àqueles que expressamente, por si ou pelos seus familiares, 

pedirem esta visita, contactando diretamente o Pároco para acertar o dia e hora.  

 

9 – ATENDIMENTO DE CARTÓRIO  

O atendimento no Cartório Paroquial será feito privilegiando-se o contacto telefónico 
(244 765 140 / 934207790) ou pelo e-mail (cartorioparoquialbatalha@hotmail.com).  



10 – BOLETIM PAROQUIAL  

Será feito como habitualmente, ficando ao fundo de algumas igrejas para quem o 
desejar levar para casa, sendo também disponibilizado na página da paróquia no 

Facebook e distribuído por email para quem o solicitar. Para o solicitar, envie mail 
para cartorioparoquialbatalha@hotmail.com. 

 

11 – VISITA AO SANTÍSSIMO NO SACRÁRIO  

Uma vez que o Mosteiro está encerrado e a igreja matriz habitualmente está fechada, 
informamos que a capela da Misericórdia, nas traseiras da igreja matriz, está 

habitualmente aberta das 09h00 às 18h00. Aí poderemos fazer a visita ao Santíssimo, 
com os cuidados já enunciados. Onde for possível, pedimos que as igrejas estejam 

abertas algum tempo durante o dia, especialmente ao domingo. Todas estas 
orientações podem ser alteradas a qualquer momento, por indicação das autoridades 

de saúde ou diocesanas, ou por nova avaliação da situação local.  

 

12 - ORAÇÃO  

“Assumamos esta inquietante situação com sentido penitencial, fazendo todo o 
possível para viver a caridade de preservar e promover a saúde pública, um bem 

comum inestimável”, como afirma o nosso Bispo, que convida a “oferecer os 
sacrifícios que estamos a viver nesta situação difícil, como parte do caminho 

penitencial da Quaresma para que possamos preparar-nos também assim para a 
Páscoa da Ressurreição e da vida nova.” Na sua Nota Pastoral, apela ainda à nossa 
oração “por todos os infetados e seus familiares, pelos médicos, enfermeiros e 

agentes sanitários, pelos sacerdotes disponíveis a acompanhar e dar assistência 
espiritual ao povo de Deus e pelas autoridades que têm a responsabilidade de tomar 

as medidas necessárias que nem sempre agradam a todos”. O Bispo deixa-nos, ainda, 
uma oração proposta pelo arcebispo italiano Bruno Forte:   

Senhor Jesus, Salvador do mundo, esperança 

que nunca nos desilude, tem piedade de nós 

e livra-nos de todo o mal!  

Pedimos-Te para vencer o flagelo deste vírus que se está difundindo, 

curar os doentes, preservar os sãos, apoiar quem trabalha pela 

saúde de todos. Mostra-nos o Teu Rosto de misericórdia e salva-nos 

pelo Teu grande amor.  

Nós to pedimos por intercessão de Maria,  

Tua e nossa Mãe, que com fidelidade nos acompanha.  

Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos.  

Ámen.  

Santa semana para todos os paroquianos! 

O Pároco, P. Armindo Ferreira 
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