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palavra …

RECOMEÇAR MAIS UMA VEZ…

A vida faz-se de muitos recomeços… A vida cristã também. E aí está a
Quaresma a convocar-nos para mais um, com a sua palavra de ordem:
“CONVERTEI-VOS”
- A conversão nasce, acima de tudo, como resposta a essa alegre notícia
que JESUS anuncia: “ESTÁ PRÓXIMO O REINO DE DEUS!”
A conversão é, pois, a atitude do homem que se abre à presença de Deus
no nosso Mundo e no nosso Tempo e à Aliança que ELE nos propõe e sempre
nos oferece. Aliança pela qual somos chamados a um Destino sobrenatural,
numa comunhão com ELE e da qual JESUS é uma garantia de realização plena.
- A conversão é, também, a atitude do homem que se abre aos critérios e aos valores do Evangelho e se compromete no CAMINHO que JESUS é e ilumina. Por isso a conversão é um processo que dura a vida
toda, pois não se trata de lamentar pecados passados ou de corrigir algum
defeito… A chamada de JESUS à conversão é o convite, dia a dia renovado, à passagem da descrença à Fé, da Fé superficial, a uma Fé mais profunda e comprometida, do conformismo ao empenho renovador, do desencanto ou pessimismo a uma esperança ativa, do apego exclusivo ao
bem pessoal aos gestos que constroem o Bem comum:
O Convite que a Quaresma, mais uma vez, nos faz…
***
JESUS, como qualquer ser humano, experimentou, ao longo da sua vida,
dúvidas quanto a opções a tomar, caminhos a seguir e meios a utilizar no
desempenho da sua missão… Sentiu, naturalmente, a tentação do mais
fácil e cómodo, do mais rápido e espetacular, do mais popular ou aprazível…
São as tentações de que nos fala o Evangelho, no 1º Domingo da Quaresma…
O importante, nesse relato, é a verdade que aí se transmite: Apesar de
todas as tentações e pressões, JESUS manteve-se fiel à missão que o
PAI lhe confiou e realizou-a até ao fim…
A QUARESMA que hoje principia interroga-nos sobre a nossa fidelidade aos
compromissos baptismais e convida-nos a assumi-los e a renová-los,
mais uma vez, com consciência e empenho.

Comunidade ...

Viver a Quaresma, viver a vida como cristãos
A nossa Comunidade Paroquial tenta viver, como não podia
deixar de ser sem se negar a si própria, em sintonia com o
sentir e o ritmo, o pulsar do coração da Igreja. Todas as
semanas, em particular na liturgia dominical, mas também
no dia-a-dia das celebrações litúrgicas e na liturgia das horas, para quem tem o hábito e o gosto desse encontro, renovamos a atenção
a essa sintonia. Nesta folha paroquial, o comentário centrado na Palavra,
ajuda-nos a integrá-la no concreto da nossa vida. Aqui, em que se procura reflectir um ou outro aspecto da Comunidade, que é sempre católica,
ou seja universal, ou não é Igreja, ainda há pouco se dizia como é inesgotável o tema da responsabilidade pelo outro.
Entretanto, entrámos na Quaresma, com a Celebração de Quarta-Feira
de Cinzas. Iniciámos, portanto, este tempo de conversão que não é um intervalo mas um tempo de verificação e de apuramento da conformidade das
nossas vidas aos critérios do Evangelho. Acompanhamos, este ano em Marcos e João, a subida a Jerusalém daquele que é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso Deus, que nos conduz ao Amor.
O Santo Padre vem ajudar-nos, com a sua habitual mensagem, a viver esta Quaresma. Podíamos dizer a viver cada vez mais cristãmente. E o
Senhor Patriarca junta a essa a sua mensagem, sublinhando, como já
tem feito em anos anteriores, que ela “não pretende ser ‘outra mensagem’,
ao lado da do Santo Padre.” E acrescenta: “Quando muito posso considerar
alguns dos desafios que nos lança, situando-os nas realidades concretas da
nossa Igreja Diocesana.”
São textos acessíveis. Atrever-nos-íamos a dizer de leitura obrigatória para todos nós.
E eis que, partindo de um texto da Carta aos Hebreus, «Prestemos atenção uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas
obras» (Heb 10, 24), o Santo Padre nos vem dizer, com a sua palavra autorizada, além do mais com a humanidade e o brilho que lhe são próprios, o
que aqui se tentava reflectir de modo titubeante, corrigindo os nossos erros
de perspectiva, as nossas insuficiências e fraquezas. Como o autor do texto
sagrado que cita, exorta-nos a “ter confiança em Jesus Cristo como Sumo Sacerdote que nos obteve o perdão e o acesso a Deus.”
“O fruto do acolhimento de Cristo”, continua, “é uma vida edificada
segundo as três virtudes teologais: trata-se de nos aproximarmos do
Senhor «[…] com a plena segurança da fé» (v.22), […]«a profissão da
nossa esperança» (v.23), numa solicitude constante por praticar, juntamente com os irmãos, «o amor e as boas obras» (v. 24). Na passagem
em questão afirma-se também que é importante, para apoiar esta conduta
evangélica, participar nos encontros litúrgicos e na oração da comunidade, com os olhos fixos na meta escatológica: a plena comunhão em
Deus (v.25). Detenho-me no versículo 24, que, em poucas palavras, oferece
um ensinamento precioso e sempre actual sobre três aspectos da vida
cristã: prestar atenção ao outro, a reciprocidade e a santidade pessoal.”

E são esses três pontos que aborda sucessivamente.
O Senhor Patriarca sublinha, pelo seu lado, que “A Quaresma tem de ser
tempo de aprofundamento da fé pessoal e comunitária.” […] “A fragilidade da fé é a sua rotina, é a tibieza nos sentimentos, é a sua redução a tradições que se vão esfarelando no embate com as vozes do mundo.” À firmeza da Fé deve juntar-se “a persistência da esperança”. “Nós, os cristãos, queremos viver a esperança teologal, isto é, aquela que só é possível
com a força do Espírito, que nos faz desejar a plenitude da vida em Cristo.”
Por sua vez “É a caridade vivida e desejada, que dá densidade à fé e à
esperança.”
Para os cristãos, o amor de Deus e o amor dos irmãos “são um único amor
que é infundido nos nossos corações pelo Espírito Santo.” Sobre este amor
pelos irmãos, recorda-nos o Santo Padre que “a atenção ao outro inclui
que se deseje, para ele ou para ela, o bem sob todos os seus aspectos: físico, moral e espiritual.” O que pode impedir-nos deste olhar é,
com frequência, “a riqueza material e a saciedade, mas pode ser também
antepor a tudo os nossos interesses e preocupações próprias”.
Hoje, “quase não se fala da responsabilidade espiritual pelos irmãos”. Em que se inclui a “correcção fraterna”. “Porém, esta nunca háde ser animada por espírito de condenação ou de censura; é sempre
movida pelo amor e a misericórdia e brota duma verdadeira solicitude pelo bem do irmão”.
Enfim, um manancial de pensamentos que podem ajudar-nos a viver melhor
a nossa Quaresma. Tal como esta verificação simples que a Agência Ecclesia
faz, de que a generalidade das mensagens quaresmais dos Bispos portugueses “deixam alertas em tempo de crise” sobre a pobreza e a solidão e fazem
um renovado e forte apelo ao cuidado pelos irmãos.
Saibamos nós acompanhar e viver a Palavra, que as leituras quaresmais tão amplamente nos servem, reflectir sobre a nossa própria vida
e o que pode afastar o nosso coração deste olhar para Deus e para os
irmãos, e partirmos caminhando “juntos na santidade” a anunciar a
Boa Nova do Reino, praticando a Caridade na Verdade.

Paróquia da Ameixoeira

Via Sacra

A paróquia da Ameixoeira (ao
Lumiar) está a construir o seu
centro paroquial. Para ajudar às
despesas da construção, teremos alguns membros dessa comunidade a recolher ofertas para esse fim, no final das missas
deste fim-de-semana.
Sejamos generosos.

Durante a Quaresma, teremos
todas as 6ª feiras, a celebração
da Via Sacra, na nossa Igreja,
às 18h.
Relembramos que no próximo
dia 3 de Março, teremos a nossa
Via Sacra Paroquial, que este
ano será na zona do Calhau.
A concentração será às 21h

Calendário Paroquial
Dia

Local

Hora

CPM — Sessão 0

2 Março

Sexta

Centro

21.15

Reunião de Catequistas

3 Março

Sábado

Centro

15.00

Encontro de Leitores

3 Março

Sábado

Centro

16.30

Oração de Taizé

6 Março

Terça

Igreja

21.30

Acontece …
3 de Março - Via Sacra Paroquial - Calhau, 21h
4 de Março - Retiro Paroquial, 9h. Inscrições na Recepção
10 de Março - Formação Paroquial - Doutrina Social da
Igreja, 16h
LEITURAS
Gen. 9, 8-15

Sal. 24

26 - DOMINGO I DA QUARESMA
1Pedro 3, 18-22
Mc. 1, 12-15
Semana I do Saltério - II Volume

27 - 2ª Feira - Lev. 19, 1-2. 11-18
28 - 3ª Feira – Is. 55, 10-11
29 - 4ª Feira - Jonas 3, 1-10
1 - 5ª Feira - Est. 4, 17
2 - 6ª Feira - Ez. 18, 21-28
3 - Sábado - Deut. 26, 16-19

Sal. 18 B
Sal. 33
Sal. 50
Sal. 137
Sal. 129
Sal. 118

Mt. 25, 31-46
Mt. 6, 7-15
Lc. 11, 29-32
Mt. 7, 7-12
Mt. 5, 20-26
Mt. 5, 43-48

4 - DOMINGO II DA QUARESMA
Gen. 22, 1-2.9a.10-13.15-18 Sal. 115
Rom. 8, 31b-34
Mc. 9, 2-10 Semana II do Saltério
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Horário das Missas:
2ª-6ª: 9h e 19h * Sábados: 9h, 12h15 e 18h * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30 e 18h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h e 12h

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30

