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QUERO UM DESERTO…
EDITORIAL
Olá famílias amigas! A uma semana do nosso retiro popular e, caminhando a passos largos, para a vivência profundo da quaresma de 2019, guiados pelo profeta Jonas, também nós ansiamos por uns dias no deserto.
Em que sentido é que Carnaval e Quaresma serão deserto, para cada um de nós?
Então aqui fica este poema sul americano que nos ajudará a pensar…
QUERO UM DESERTO
Para viver, por momentos em silêncio tranquilo,
Onde me encontre cara-a-cara com o Deus da vida.
Onde possa escutar a voz do Senhor.
Onde possa provar e expor a minha fé.
Onde possa comprovar a solidez dos meus ideais.
Onde eu começasse a valorizar mais a Palavra de Deus.
Que fosse um oásis da eucaristia que me espera para me fortalecer.
Que fosse como as palmas das mãos de Deus
Que me protegessem diante das tentações.
Que fosse como a aridez do sol
Que evaporasse de mim, tudo o que me afasta de Cristo.
Para sentir fome de Deus.
Para robustecer o corpo e o espírito do meu coração.
Para poder decidir entre Deus e o Demónio.
Para me prostrar definitivamente diante do Criador.
Para sair vencedor do Mal.
Para combater contra os inimigos de Deus.
Para dar glória e culto só a Quem o merece: O Senhor.
Onde encontrar este deserto, meu Senhor?
Só Vós me podeis indicar o caminho para o encontrar!
Só vós me podeis ensinar esse caminho!
SENHOR, A vossa Palavra é um deserto onde vos poderei escutar!
A oração é um deserto onde vos poderei sentir!
A austeridade é um deserto para me aproximar de vós!
A caridade é um deserto onde poderei recordar que viveis no outro.

Pe. Manuel Silva

24.02.2019
Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias, Saul, rei de Israel, pôs-se a caminho
e desceu ao deserto de Zif, com três mil homens escolhidos de Israel,
para irem em busca de David no deserto.
David e Abisai penetraram de noite no meio das tropas:
Saul estava deitado a dormir no acampamento,
com a lança cravada na terra à sua cabeceira;
Abner e a sua gente dormia à volta dele.
Então Abisai disse a David:
«Deus entregou-te hoje nas mãos o teu inimigo.
Deixa que de um só golpe eu o crave na terra com a sua lança
e não terei de o atingir segunda vez».
Mas David respondeu a Abisai: «Não o mates.
Quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune?»
David levou da cabeceira de Saul a lança e o cantil e os dois foram-se embora.
Ninguém viu, ninguém soube, ninguém acordou.
Todos dormiam, por causa do sono profundo
que o Senhor tinha feito cair sobre eles.
David passou ao lado oposto e ficou ao longe, no cimo do monte,
de sorte que uma grande distância os separava.
Então David exclamou: «Aqui está a lança do rei. Um dos servos venha buscá-la.
O Senhor retribuirá a cada um segundo a sua justiça e fidelidade.
Ele entregou-te hoje nas minhas mãos
e eu não quis atentar contra o ungido do Senhor».
Palavra do Senhor!
S. Responsorial: SENHOR, SOIS UM DEUS CLEMENTE
SOIS UM DEUS CLEMENTE E COMPASSIVO!
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
O primeiro homem, Adão, foi criado como um ser vivo;
o último Adão tornou-se um espírito que dá vida.
O primeiro não foi o espiritual, mas o natural; depois é que veio o espiritual.
O primeiro homem, tirado da terra, é terreno; o segundo homem veio do Céu.
O homem que veio da terra é o modelo dos homens terrenos;
O homem que veio do Céu é o modelo dos homens celestes.
E assim como trouxemos em nós a imagem do homem terreno,
procuremos também trazer em nós a imagem do homem celeste.
Palavra do Senhor!

Evangelho de Nosso senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo:
«Digo-vos a vós que Me escutais:
Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam;
abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam.
A quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra;
e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica.
Dá a todo aquele que te pedir e ao que levar o que é teu, não o reclames.
Como quereis que os outros vos façam, fazei-lho vós também.
Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis?
Também os pecadores amam aqueles que os amam.
Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis?
Também os pecadores fazem o mesmo.
E se emprestais àqueles de quem esperais receber,
que agradecimento mereceis?
Também os pecadores emprestam aos pecadores,
a fim de receberem outro tanto.
Vós, porém, amai os vossos inimigos,
fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca.
Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo,
que é bom até para os ingratos e os maus.
Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso.
Não julgueis e não sereis julgados.
Não condeneis e não sereis condenados.
Perdoai e sereis perdoados.
Dai e dar-se-vos-á:
deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida, a transbordar.
A medida que usardes com os outros será usada também convosco».
Palavra da Salvação
COMENTÁRI0
Jesus não dá lições de filantropia, mas convida os seus interlocutores a erguer
os olhos para Deus seu Pai, a fim de se tornarem semelhantes a Ele. Porque Deus é
bom para com os ingratos e os maus, o homem deve procurar ser bom para com
todos. Porque Deus é misericordioso, o homem é convidado a perdoar.
Não é uma lição de moral, mas fundamentalmente um ato de fé do qual decorre
um conjunto de comportamentos. Jesus, o Filho de Deus Altíssimo, veio tirar o homem de tudo aquilo que o pode afastar da semelhança com Deus, o pecado. Jesus
é a perfeita imagem de Deus.
Dirá mesmo: “Quem Me viu, viu o Pai”. As suas palavras são palavra de Deus, os
seus gestos são gestos de Deus. O desafio está em procurarmos ser semelhantes a
Jesus, ser perfeitos como o Pai celeste é perfeito. (fonte: www.dehonianos.org)

PENSAMENTO DA SEMANA
“O perdão é uma força que nos ressuscita para uma vida nova e nos infunde a valentia para olhar o futuro com esperança” (Papa Francisco).

ANEDOTA DA SEMANA
O António chega a casa com um amigo e diz à mulher:
– Querida! Trouxe um amigo para jantar!
– O quê? Mas tu estás doido ou quê? Então com a casa por arrumar, a louça toda
suja, e sem me avisares para eu preparar algo para a refeição…
– Sim, sim, eu sei!
– Então porque é que o trouxeste?
– Porque o coitado está a pensar em casar e eu queria que ele visse no que se
está a meter!

AVISOS DA SEMANA
1. REUNIÃO PASTORAL FAMILIAR PAROQUIAL: será na segunda-feira, dia 25.02,
às 21,00h na sala CP 06. Trataremos o tema 6: Discernimento: amar é mantermo-nos a caminho”.
2. REUNIÃO GERAL DE CATEQUISTAS: será no dia 27.02, às 21,00h. Trataremos
assuntos relacionados com as festas e outras celebrações da Quaresma.
3. PRIMEIRO SÁBADO DO MÊS: será celebrado no dia 02.03 na missa das 09,00h.

4.

RETIRO POPULAR PAROQUIAL “8 HORAS PARA JESUS”: será no dia de Carnaval, 05.03, das 10,00h às 18,00h. Inclui Laudes, Reflexões em grupo Vésperas
e Eucaristia ao final do Dia. Quem quiser participar traga almoço para partilhar,
uma bíblia e a exortação apostólica “Gaudete et exultate “(Alegrai-vos e exultai). Há uma lista de inscrições disponível. Basta colocar o nome por causa da
logística. Pode vir toda a gente que queira rezar neste dia.
5. ENCONTRO DE QUARESMA PARA ADOLESCENTES (9º e 10º anos): será no dia
02.03, na Quinta das Tílias, na Venda Seca.
6. ENCONTRO VICARIAL DE ACÓLITOS: será no dia 10 de março, com missa às
15,00h, em Almargem do Bispo.
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