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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.
O Livro de Jonas inicia com uma ordem de saída dirigida por Deus ao profeta: “Levanta-te e vai a Nínive, a
grande cidade, e proclama que a sua
maldade subiu até à minha presença”
(Jn 1,2). Apelo que se renovará, depois
da tentativa de fuga: “Vai a Nínive, a
grande cidade, e proclama o que Eu te
disser” (Jn 3,2).
Jonas, agora sim, vai a Nínive e ali
prega. Quando Nínive se converte, Jonas, curiosamente, em vez de se alegrar, apresenta a Deus a sua queixa:
“Ah! Senhor! Eu sabia que és um Deus
misericordioso e clemente, paciente,
cheio de bondade e pronto a renunciar
aos castigos” (Jn 4,2). Jonas resistia a
deixar para trás todas as suas ideias sobre Deus, para se vincular de novo a Ele,
o que o conduziria mais além daquilo

Editorial
que julgava ser possível. Jonas não receava Nínive, mas sim a Deus e ao Seu
amor desconcertante e sem medida.
À semelhança de Jonas, podemos escutar um apelo persistente, que volta a
convidar-nos a correr a aventura de Nínive, a aceitar o risco de protagonizar
uma nova evangelização, fruto do encontro com Deus.
Por isso, se ousarmos ir às periferias,
lá O encontraremos: Ele já estará lá. Jesus antecipa-Se-nos no coração daquele
irmão, na sua carne ferida, na sua vida
oprimida, na sua alma sombria. Ele já
está lá” (GE 135).
Por isso, propomos que, em cada semana, frequentemos uma nova fronteira de missão, atraquemos em novo
cais: pode ser uma escola, um café, um
bar, um hospital, um centro de saúde,
uma associação cultural, uma associação desportiva, um clube social, uma
paragem de autocarro, uma estação de
comboio ou de metro, uma casa de família, uma rede social, o mundo digital…
Que este percurso nos permita discernir aonde é realmente necessário ir;
e que cada novo passo, sem previsibilidade nem receitas mágicas, nos conduza a uma abertura cada vez mais generosa ao Espírito Santo, que guia a história pelos caminhos de Deus. (PMS)

Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias, Deus levou Abrão para fora de casa e disse-lhe:
«Olha para o céu e conta as estrelas, se as puderes contar».
E acrescentou: «Assim será a tua descendência».
Abrão acreditou no Senhor, o que lhe foi atribuído em conta de justiça.
Disse-lhe Deus:
«Eu sou o Senhor que te mandou sair de Ur dos caldeus,
para te dar a posse desta terra».
Abrão perguntou: «Senhor, meu Deus, como saberei que a vou possuir?»
O Senhor respondeu-lhe: «Toma uma vitela de três anos,
uma cabra de três anos e um carneiro de três anos, uma rola e um pombinho».
Abrão foi buscar todos esses animais,
cortou-os ao meio e pôs cada metade em frente da outra metade;
mas não cortou as aves.
Os abutres desceram sobre os cadáveres, mas Abrão pô-los em fuga.
Ao pôr do sol, apoderou-se de Abrão um sono profundo,
enquanto o assaltava um grande e escuro terror.
Quando o sol desapareceu e caíram as trevas,
um brasido fumegante e um archote de fogo passaram entre os animais cortados.
Nesse dia, o Senhor estabeleceu com Abrão uma aliança, dizendo:
«Aos teus descendentes darei esta terra,
desde o rio do Egipto até ao grande rio Eufrates».
Palavra do Senhor!
S. R.: O SENHOR É A MINHA LUZ E A MINHA SALVAÇÃO.
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Irmãos:
Sede meus imitadores e ponde os olhos naqueles
que procedem segundo o modelo que tendes em nós.
Porque há muitos, de quem tenho falado várias vezes
e agora falo a chorar, que procedem como inimigos da cruz de Cristo.
O fim deles é a perdição: têm por deus o ventre, orgulham-se da sua vergonha
e só apreciam as coisas terrenas.
Mas a nossa pátria está nos Céus, donde esperamos, como Salvador,
o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo miserável,
para o tornar semelhante ao seu corpo glorioso,
pelo poder que Ele tem de sujeitar a Si todo o universo.
Portanto, meus amados e queridos irmãos,
minha alegria e minha coroa, permanecei firmes no Senhor.
Palavra do Senhor!

Evangelho de Nosso senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte, para orar.
Enquanto orava, alterou-se o aspeto do seu rosto
e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente.
Dois homens falavam com Ele:
eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória,
falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém.
Pedro e os companheiros estavam a cair de sono;
mas, despertando, viram a glória de Jesus
e os dois homens que estavam com Ele.
Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus:
«Mestre, como é bom estarmos aqui!
Façamos três tendas: uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias».
Não sabia o que estava a dizer.
Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra;
e eles ficaram cheios de medo, ao entrarem na nuvem.
Da nuvem saiu uma voz, que dizia: «Este é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O».
Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho.
Os discípulos guardaram silêncio
e, naqueles dias, a ninguém contaram nada do que tinham visto.
Palavra da Salvação
COMENTÁRI0
“Este é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O”. A voz vinda da nuvem pede-nos
para escutar Jesus. Prestar atenção ao que o outro diz… Isso nem sempre é fácil, é
necessário estar interiormente disponível ao outro, fazer um tempo de paragem
interior, um tempo de silêncio para poder dar ao outro espaço para que se possa
exprimir. É preciso acolher o que o outro quer dizer-nos, sem quaisquer preconceitos ou filtros… Todo o diálogo verdadeiro implica tal escuta, exige uma lenta e paciente aprendizagem do silêncio exterior, mas sobretudo, o que é ainda mais difícil,
do silêncio interior.
Hoje, trata-se se escutar o Filho que Deus escolheu. Ora, Jesus nada diz aos três
discípulos. Entretém-se com Moisés e Elias, que simbolizam a Lei e os Profetas, isto
é, toda a Escritura, toda a Palavra que Deus dirigiu ao seu Povo. A sua única presença torna-se, de facto, uma palavra em ato. Eles manifestam que toda a Revelação tem o seu cumprimento em Jesus. É preciso, pois, “escutar o Filho” porque n’Ele
encontramos tudo o que Jesus quer dizer-nos, hoje. Não precisamos de procurar
novas luzes noutros lugares, nas visões ou revelações de várias espécies… Tudo nos
é dado em Jesus. Eis porque colocarmo-nos na escuta da Palavra que é Jesus é de
uma importância capital, se queremos ser verdadeiramente discípulos de Cristo.
(fonte: www.dehonianos.org)

PENSAMENTO DA SEMANA
“Aquele que diz uma mentira
não calcula a pesada carga que põe em cima de si,
pois tem de inventar infinidade delas
para sustentar a primeira.” (Alexander Pope)

Anedota da Semana
Um pato todos os dias entrava numa mercearia e dizia: – Tem ração para patos?
E o merceeiro respondia-lhe: – Não, não tenho comida para patos.
Isto repetia-se dia após dia e cada vez incomodava mais o merceeiro.
Certo dia, o pato entra e diz: – Tem ração para patos?
E o merceeiro já enervado:
– Ouve lá, já estou farto de te dizer que não tenho ração para patos!
Da próxima vez que entrares aqui e pedires ração para patos,
prego-te as patas ao chão!
No dia seguinte o pato volta a mercearia e diz: – Tem pregos?
– Pregos? Não… – Tem comida para patos?

AVISOS DA SEMANA
1. SOLENIDADE DE SÃO JOSÉ: será na próxima terça-feira, dia 19.03. Teremos
eucaristia às 09,00h e às 21,00h.

2. VIA-SACRA NA QUARESMA: Tal como vem sendo hábito, teremos a devoção
da Via-sacra às sextas-feiras, às 15,00h e às 21,00h.

3. VIA SACRA DA CATEQUESE: será no sábado dia 23.03, às 15,30h, seguida da
missa. (A via sacra vai realizar-se na Igreja)

4. 1º ESCRUTÍNIO: será no domingo, dia 24.03, na eucaristia das 11,00h.
5. ENCONTRO VICARIAL DE ACÓLITOS: será no dia 24.03, com missa às 15,00h,
em Almargem do Bispo.

6. NOITE DE FADOS: será no sábado dia 23, às 20,30h, no salão de festas da
paróquia, para angariação de fundos para as festas da padroeira. Consultar
cartazes.
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