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Ano da Palavra 
Catequese paroquial  

QUARESMA                     
2018 

A Quaresma está a começar e por isso prepará-
mos, com a ajuda de alguns de vós, uma proposta 
para este tempo: uma meditação para cada dia! 
Irás poder descarregá-la para a ouvires no teu 
telemóvel, ipod, ipad, computador...  
e ires rezando, reflectindo a Palavra dia após dia. 
Se não tiveres nenhum destes equipamentos, 
pede para ouvires junto de quem tenha: o pai, a 
mãe, o teu catequista… . As meditações vão estar 
disponíveis no blog da paróquia:  
https://cristoreidealges.com/ 
E porque queremos viver plenamente o tempo da 
Quaresma até à Ressurreição do Senhor, tenha-
mos presente o calendário que nos é proposto 
pela Igreja e pela catequese paroquial.  
Convidamos ainda a que faças uma breve Lectio 

Divina, sozinho ou em grupo.  

https://cristoreidealges.com/
https://cristoreidealges.com/


  

 

14 de Fevereiro 

Quarta-feira de CINZAS 

18:30 no Parque Anjos em Algés: encontro das  
crianças e jovens da catequese e suas famílias com  
os catequistas e sacerdote. 

19:00 na Igreja Paroquial de Algés: Celebração da  
Santa Missa com imposição das Cinzas. 

    
24 de Fevereiro 

Sábado 
9:30 às 17:30 no Colégio de São José: Encontro  
inter-paroquial da Quaresma (do 4.º ao 6.º Volume).  

    

25 de Fevereiro 

Domingo II da 
Quaresma 

16:00 na Igreja Paroquial em Algés e término na  
Igreja Paroquial da Cruz-Quebrada- 

VIA SACRA VICARIAL 

    
19 de Março 

SÃO JOSÉ, Esposo da  

Beata Virgem Maria -  

solenidade 

19:00 na Igreja Paroquial de Algés: Tradição da  
Oração Dominical (catecúmenos) e entrega do Pai 
Nosso (2.º vol.). 

  
25 de Março 

DOMINGO de Ramos e 
da Paixão do Senhor 

Bênção dos ramos em todas as celebrações da  
Santa Missa. 

  

SEMANA SANTA    
29 de Março 

QUINTA-FEIRA SANTA 
19:00 na Igreja Paroquial de Algés: Missa vespertina 
da Ceia do Senhor. Hora de adoração com os  
Catecúmenos e crianças da catequese logo após a 
celebração.  

    

30 de Março 
SEXTA-FEIRA SANTA 

  

15:00 na Igreja Paroquial de Algés:  Paixão do Senhor. 
Adoração da Santa Cruz (dom da vida: “Ninguém tem 
maior amor do que Aquele que dá a vida pelos  
amigos”) (8.º volume). 

    

31 de Março 
SÁBADO SANTO 

22:00 na Igreja Paroquial de Algés : 
VIGÍLIA PASCAL  

    

1 de Abril 
DOMINGO - PÁSCOA DA  

RESSURREIÇÃO DO 
SENHOR 

Celebração da Santa Missa nos horários habituais  
de Domingo. 

CALENDÁRIO QUARESMA / TRÍDUO PASCAL 



 

 

18 de Fevereiro  
Domingo  I da Quaresma 

09:45: Catequese com os catecúmenos. 
11:00: Rito da Eleição (na Eucaristia). 

   

25 de Fevereiro  
Domingo II da Quaresma 

 

09:45: Catequese com os catecúmenos. 
11:00: Tradição do Símbolo (catecúmenos) e  
entrega do Credo (5.º vol.) (na Eucaristia). 

   
4 , 11 e 18 de Março  

Domingo III, IV e V da 
Quaresma 

09:45: Catequese com os catecúmenos. 
11:00: Primeiro, segundo e terceiro escrutínio  
(na Eucaristia). 

  
19 de Março 

SÃO JOSÉ, Esposo da 

Beata Virgem Maria -  

solenidade 

19:00 na Igreja Paroquial de Algés: Tradição da  
Oração Dominical (catecúmenos) e entrega do Pai 
Nosso (2.º vol.) 

   

25 de Março  
DOMINGO de Ramos e da 

Paixão do Senhor 

09:45: Catequese com os catecúmenos. 
10:45 no Parque Anjos: bênção dos ramos. 
11:00: Participação dos catecúmenos na Eucaristia.  

   

SEMANA SANTA    
29 de Março 

QUINTA-FEIRA SANTA 

  

19:00:Missa vespertina da Ceia do Senhor.  
Hora de adoração com os Catecúmenos logo após  
a celebração. 

   

31 de Março 
SÁBADO SANTO 

12:00: Rito do «Effathà», redição do Símbolo e 
Unção com o óleo dos catecúmenos. 

   

1 de Abril 
DOMINGO - PÁSCOA DA  

RESSURREIÇÃO DO 
SENHOR 

11:00: Eucaristia e celebração dos Sacramentos  
da Iniciação Cristã. 

  
8, 15 e 22 de Abril 

Domingo II,III e IV da 

Páscoa 

09:45: Primeira, segunda e terceira catequeses  
mistagógicas, seguidas da Eucaristia às 11:00. 

28 de Abril 

Domingo V da Páscoa 

10:30 : Primeira confissão dos neófitos, crianças em 
idade de catequese e adultos  

CALENDÁRIO SACRAMENTOS INICIAÇÃO CRISTÃ 
Crianças em idade de catequese que ainda não receberam o  

Sacramento do Baptismo. Celebrações sempre na igreja Paroquial de Algés. 



  

 

Breve Lectio Divina 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Evangelho Mt. 6, 1-6.16-18 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Tende cuidado em não praticar as 

vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis 

nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos Céus. Assim, quando deres esmola, 

não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas 

ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo: já receberam a sua 

recompensa. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a di-

reita, para que a tua esmola fique em segredo; e teu Pai, que vê o que está oculto, te 

dará a recompensa. Quando rezardes, não sejais como os hipócritas, porque eles 

gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos 

homens. Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando 

rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo; e teu Pai, que 

vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não tomeis um ar 

sombrio, como os hipócritas, que desfiguram o rosto, para mostrarem aos homens 

que jejuam. Em verdade vos digo: já receberam a sua recompensa. Tu, porém, 

quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não perce-

bam que jejuas, mas apenas o teu Pai, que está presente em segredo; e teu Pai, que 

vê o que está oculto, te dará a recompensa». 

Palavra da salvação. 

 

Lectio. Quaresma, tempo de preparação para a Paixão e Ressurreição de Nosso  

Senhor. É um tempo de reflexão, de preparação espiritual mas também um tempo 

propício para a realização de boas obras. Neste Evangelho, o Senhor mostra-nos 

como devemos proceder: com discrição. Não precisamos de exaltar aquilo que de 

bom fazemos. Não devem ser a vaidade nem o orgulho os objectivos das nossas 

boas acções. 

Meditatio. Reflecte sobre o modo como te queres preparar nesta Quaresma. 

Oratio. Chegou a altura de conversares com Deus, abre-lhe o coração e fala aberta-

mente com ele sobre aquilo que meditaste antes. 

Contemplatio. Termina este tempo de oração a partir da Sagrada Escritura, compro-

metendo-te a fazer algo concreto em teu benefício e do teu próximo durante esta 

Quaresma. 


