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CARNAVAL: MASCARAR OU DESMASCARAR
EDITORIAL
Outras características comuns do carnaval incluem batalhas simuladas, como
lutas de alimentos; sátira social e zombaria das autoridades e uma inversão geral
das regras e normas do dia-a-dia.
Esperemos que seja tempo de descontração e de alegria para depois voltarmos
a nós mesmos. Aqui fica este poema à:

Máscara de Carnaval

Olá famílias amigas!

Estamos em

plena festa de Carnaval. Trata-se duma
uma festa social que acontece antes da
entrada na Quaresma.
Normalmente, envolve uma festa pública e/ou desfile combinando alguns elementos circenses, máscaras e uma festa
de rua pública.
As pessoas usam trajes durante muitas dessas celebrações, permitindo-lhes
perder a sua individualidade cotidiana e
experimentar um sentido elevado de unidade social e de sensualidade.
O consumo excessivo de álcool, de
carne e outros alimentos proibidos durante a Quaresma é extremamente comum.

"Como te quero e admiro
Máscara de Carnaval ...
Máscara querida,
Porque não és fingida ...
Tu não mentes,
Dizes o que sentes,
És o que és ...
Fica connosco
O ano inteiro;
Ensina o homem
A ser verdadeiro;
Tapa-lhe a cara
De máscara disfarçada,
Que faz do mundo atual,
Um terrível
E constante Carnaval."
(Maria Alice Fonseca)

PE. MANUEL SILVA

03.03.2019
Leitura do Livro de Ben-Sirá
Quando agitamos o crivo, só ficam impurezas:
assim os defeitos do homem aparecem nas suas palavras.
O forno prova os vasos do oleiro
e o homem é posto à prova pelos seus pensamentos.
O fruto da árvore manifesta a qualidade do campo:
assim as palavras do homem revelam os seus sentimentos.
Não elogies ninguém antes de ele falar,
porque é assim que se experimentam os homens.
Palavra do Senhor
S. Responsorial: É BOM LOUVAR O SENHOR.
1. É bom louvar o Senhor
e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo,
proclamar pela manhã a vossa bondade
e durante a noite a vossa fidelidade.
2. O justo florescerá como a palmeira,
crescerá como o cedro do Líbano:
plantado na casa do Senhor,
florescerá nos átrios do nosso Deus.
3. Mesmo na velhice dará o seu fruto,
cheio de seiva e de vigor,
para proclamar que o Senhor é justo;
n’Ele, que é o meu refúgio, não há iniquidade.
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos:
Quando este nosso corpo corruptível se tornar incorruptível
e este nosso corpo mortal se tornar imortal,
então se realizará a palavra da Escritura:
«A morte foi absorvida na vitória.
Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão?»
O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a Lei.
Mas dêmos graças a Deus, que nos dá a vitória por Nosso Senhor Jesus Cristo.
Assim, caríssimos irmãos, permanecei firmes e inabaláveis,
cada vez mais diligentes na obra do Senhor,
Sabendo que o vosso esforço não é inútil no Senhor.

Palavra do Senhor!
Evangelho de Nosso senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo.
disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola:
«Poderá um cego guiar outro cego? Não cairão os dois nalguma cova?
O discípulo não é superior ao mestre,
mas todo o discípulo perfeito deverá ser como o seu mestre.
Porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista
e não reparas na trave que está na tua?
Como podes dizer a teu irmão:
‘Irmão, deixa-me tirar o argueiro que tens na vista’,
se tu não vês a trave que está na tua?
Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista
e então verás bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão.
Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto.
Cada árvore conhece-se pelo seu fruto:
não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas das sarças.
O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem:
e o homem mau, da sua maldade tira o mal;
pois a boca fala do que transborda do coração».
Palavra da Salvação
COMENTÁRI0
Todos nós, de uma forma ou de outra, somos chamados a dar testemunho da
nossa fé e da proposta de Jesus. Esta reflexão sobre os verdadeiros e falsos “mestres” não é, portanto, algo que apenas diga respeito à hierarquia da Igreja, mas a
todos os cristãos. Trata-se, portanto, de uma reflexão sobre a verdade ou a mentira
do nosso testemunho.
Como é o nosso testemunho? Identifica-se com a proposta de Cristo? Pode
acontecer que a radicalidade do Evangelho de Jesus seja viciada pela nossa tendência em “suavizar”, “atenuar”, “adaptar”, de forma a que a mensagem seja mais consensual, menos radical, mais contemporizadora… Não estaremos, assim, a retirar à
proposta de Jesus a sua capacidade transformadora e a escolher um caminho de
facilidade?
Também pode acontecer que anunciemos as nossas teorias e as nossas perspetivas, em lugar de anunciar Jesus e as suas propostas. Mais grave ainda: é possível
atribuir a Jesus mandamentos e exigências que desvirtuam totalmente o sentido
global das propostas que Jesus fez. Isso constitui uma grave perversão do Evangelho; e daí resulta, tantas vezes, opressão, medo, escravatura, em nome de Jesus.
Isto tem acontecido, com frequência, ao longo da história da Igreja… É preciso, pois,
um permanente confronto do nosso anúncio com o Evangelho e com o sentir da
Igreja, a fim de que anunciemos Jesus e não traiamos a verdade da sua proposta
libertadora. (fonte: www.dehonianos.org)

PENSAMENTO DA SEMANA
“Os homens deviam ser o que parecem
ou, pelo menos, não parecerem o que não são”. (William Shakespeare)

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

2. RETIRO POPULAR PAROQUIAL “8 HORAS PARA JESUS”: será no dia de Car3.
4.
5.
6.
7.

8.

naval, 05.03, das 10,00h às 18,00h. Inclui Laudes, reflexões em grupo, Vésperas e Eucaristia, ao final do Dia.
CELEBRAÇÕES DA CINZAS/ INÍCIO DA QUARESMA 2019: No próximo dia 06
de março, damos início ao tempo da Quaresma com ao rito da Imposição das
cinzas! Na paróquia, teremos duas missas: 09,00h e 21,00h.
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 de março) e
nas restantes às 15,00h e às 21,00h.
A. FORMAÇÃO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA:
 Sexta-Feira, dia 08.03, das 20,00h às 23,00h - Cacém
 Sábado dia 09.03 das 10,00h às 13,00h - Agualva
ADORAÇÃO EUCARÍSTICA NA 1ª QUINTA FEIRA DO MÊS será no dia 07.03, às
21,00h.
REUNIÃO COM PAIS DAS CRIANÇAS PARA BATISMO E 1ª COMUNHÃO: será
no dia 09 de março, às 16,00h. Prepararemos as crianças para a celebração
da eleição/ inscrição do Nome e dos três escrutínios. Falaremos ainda sobre
documentação e prazos de entrega.
ENCONTRO VICARIAL DE ACÓLITOS: será no dia 10 de março, com missa às
15,00h, em Almargem do Bispo.
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