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PROJETO QUARESMAL COM JONAS AO LEME
Olá, famílias Saudações quaresmais!
Depois das cinzas
iniciamos a nossa
caminhada quaresmal ao leme dos navios do profeta Jonas em pleno ano missionário.
Tomando a figura bíblica do profeta Jonas como figura paradigmática da necessária conversão espiritual, pastoral e
missionária, percorremos o caminho da
Quaresma à Páscoa como uma viagem
de quarenta dias (Jn 3,4), que nos leva,
de cais em cais, num caminho de saída
e com saída, ao encontro reconciliador
e renovador com “Cristo, porto da misericórdia e da paz” (Prefácio da Quaresma VI).
Na verdade, como refere o Papa
Francisco na sua Exortação Apostólica
Gaudete et Exsultate (GE), sobre o chamamento à santidade no mundo atual,
“Deus quer-nos levar a uma itinerância
constante e renovadora” (GE 134). E
esse é o nosso propósito. Prepararmonos para a Páscoa caminhando! E todo
o caminho implica uma partida, uma saída. Como a de Abraão, como a dos profetas, como a de Jonas, como a de qualquer um daqueles que, um dia, lá na Galileia, se puseram a caminho e saíram do

Editorial
seu pequeno mundo, da sua própria
zona de conforto, para seguir Jesus.
Cremos que a figura deste profeta
fugitivo, teimoso, queixoso, mas, por
fim, fiel, pode inspirar-nos e ajudar-nos
na nossa caminhada quaresmal para a
Páscoa.
Jonas vivia tranquilo e sereno, com
ideias muito claras sobre o bem e o mal,
sobre como Deus age e sobre o que
Deus quer em cada momento; sobre
aqueles que são fiéis à aliança e os que
não o são. Tais certezas levaram-no a
delimitar, com muita rigidez, os lugares
onde deveria profetizar. Jonas tinha a
receita e as condições para ser um bom
profeta e continuar a tradição profética
na linha do comodismo…
Rapidamente, Deus frustrou a sua
organização, os seus planos, irrompendo na sua vida como uma torrente,
tirando-lhe todo o tipo de seguranças e
comodidades, para o enviar à grande cidade a proclamar o que Ele mesmo lhe
dirá. Era um convite a atravessar, a ir
mais além, a ultrapassar o limite das
suas fronteiras, a ir à periferia: Nínive,
“a grande cidade”, era o símbolo de todos os extraviados, afastados e perdidos. Vamos vestir a pele de Jonas nesta
quaresma de 2019.
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Leitura do livro do Deuteronómio
Moisés falou ao povo, dizendo:
«O sacerdote receberá da tua mão as primícias dos frutos da terra
e colocá-las-ás diante do altar do Senhor teu Deus.
E diante do Senhor teu Deus, dirás as seguintes palavras:
‘Meu pai era um arameu errante, que desceu ao Egipto com poucas pessoas,
e aí viveu como estrangeiro até se tornar uma nação grande, forte e numerosa.
Mas os egípcios maltrataram-nos, oprimiram-nos
e sujeitaram-nos a dura escravidão.
Então invocámos o Senhor Deus dos nossos pais e o Senhor ouviu a nossa voz,
viu a nossa miséria, o nosso sofrimento e a opressão que nos dominava.
O Senhor fez-nos sair do Egipto com mão poderosa e braço estendido,
espalhando um grande terror e realizando sinais e prodígios.
Conduziu-nos a este lugar e deu-nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel.
E agora venho trazer-Vos as primícias dos frutos da terra que me destes, Senhor’.
Então colocarás diante do Senhor teu Deus as primícias dos frutos da terra
e te prostrarás diante do Senhor teu Deus».
Palavra do Senhor
S. Responsorial: ESTAI COMIGO, SENHOR, NO MEIO DA ADVERSIDADE.
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos: Que diz a Escritura?
«A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração».
Esta é a palavra da fé que nós pregamos.
Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor
e se acreditares no teu coração
que Deus O ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Pois com o coração se acredita para obter a justiça
e com a boca se professa a fé para alcançar a salvação.
Na verdade, a Escritura diz:
«Todo aquele que acreditar no Senhor não será confundido».
Não há diferença entre judeu e grego: todos têm o mesmo Senhor,
rico para com todos os que O invocam.
Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Palavra do Senhor!

Evangelho de Nosso senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-Se das margens do Jordão.
Durante quarenta dias, esteve no deserto, conduzido pelo Espírito,
e foi tentado pelo diabo.
Nesses dias não comeu nada e, passado esse tempo, sentiu fome.
O diabo disse-lhe:
«Se és Filho de Deus, manda a esta pedra que se transforme em pão».
Jesus respondeu-lhe: «Está escrito: ‘Nem só de pão vive o homem’».
O diabo levou-O a um lugar alto
e mostrou-Lhe num instante todos os reinos da terra e disse-Lhe:
«Eu Te darei todo este poder e a glória destes reinos,
porque me foram confiados e os dou a quem eu quiser.
Se Te prostrares diante de mim, tudo será teu».
Jesus respondeu-lhe:
«Está escrito: ‘Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto’».
Então o demónio levou-O a Jerusalém,
colocou-O sobre o pináculo do Templo e disse-Lhe:
«Se és Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito:
‘Ele dará ordens aos seus Anjos a teu respeito, para que te guardem’; e ainda:
‘Na palma das mãos te levarão, para que não tropeces em alguma pedra’».
Jesus respondeu-lhe: «Está mandado: ‘Não tentarás o Senhor teu Deus’».
Então o diabo, tendo terminado toda a espécie de tentação,
retirou-se da presença de Jesus, até certo tempo.
Palavra da Salvação
COMENTÁRI0
Há o diabo, Jesus, e, entre os dois, a Palavra de Deus. A cada uma das tentações,
Jesus responde com uma citação da Escritura, que reenvia a um episódio da travessia do deserto pelos Hebreus, após a sua saída do Egipto. Relemos a resposta à
primeira tentação… O pão corporal é indispensável, mas não é suficiente. Temos
necessidade da Palavra de Deus, que é a única a dar sentido e abre uma esperança,
para ir até ao fim da vida. Relemos a segunda tentação… Jesus utiliza a sua filiação
divina para impor o seu poder sobre todos os reinos da terra, mas não à maneira
do poder terrestre. Esta tentação reenvia-nos à verdade da nossa fé em Deus Pai.
Relemos a terceira tentação… Colocar Deus à prova é pedir-Lhe sem cessar para
nos provar que Ele nos ama. É estar à procura de provas de que Deus Se ocupa de
nós. A única resposta está no dom que Deus nos fez no seu Filho bem-amado. A fé,
a esperança, o amor: a Palavra de Deus, que ilumina toda a nossa vida com Deus e
com os nossos irmãos, é o melhor antídoto para todas as tentações! (fonte:
www.dehonianos.org)

PENSAMENTO DA SEMANA
“Um homem precisa de se queimar nas suas próprias chamas para poder renascer
das cinzas!” (Friedrich Nietzsche)

Anedota da Semana
Um mosquito para a mãe:
- Ó mãe, deixe-me ir ao teatro! - Não, filho, aquilo é perigoso!
- Ó mãe, deixe-me ir ao teatro! - Não, filho, é perigoso, já disse!
- Ó mãe, deixe-me ir ao teatro! - Pronto, filho, vai. Mas cuidado com as palmas!!!

AVISOS DA SEMANA
1. REUNIÃO DIREÇÃO DO CENTRO SOCIAL PAROQUAI: será na segunda-feira,
dia 11.03, às 21,00h, na sede.

2. CELEBRAÇÃO PENITENCIAL COMUNITÁRIA, SEM CONFISSÕES: será na terçafeira dia 12.03 às 15,00h e às 21,00h

3. VIA-SACRA NA QUARESMA: Tal como vem sendo hábito, teremos a devoção
da Via-sacra às sextas-feiras, às 15,00h e às 19,00h. (dia 08 e 15.03) e nas
restantes às 15,00h e às 21,00h.

4. AÇÃO DE FORMAÇÃO: “SUPORTE BÁSICO DA VIDA”: A 2ª sessão será na
Sexta-feira, dia 15.03, das 20,00h às 23,00h no Cacém, e no sábado dia 16.03,
das 10,00h às 13,00h, em Agualva.

5. FESTA DA ALIANÇA: Os alunos do 5º ano da catequese, vão celebrar a festa
da Aliança. Será no sábado, dia 16.03 na missa das 18,30h

6. ENCONTRO VICARIAL DE ACÓLITOS: será no dia 10 de março, com missa às
15,00h, em Almargem do Bispo.
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