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Palavra ...
ESTENDER A MÃO
A liturgia do VI Domingo do Tempo Comum apresenta-nos um
Deus cheio de amor, de bondade e de ternura, que convida
todos os homens e todas as mulheres a integrar a comunidade
dos filhos amados de Deus. Ele não exclui ninguém nem
aceita que, em seu nome, se inventem sistemas de discriminação
ou de marginalização dos irmãos.
A primeira leitura apresenta-nos a legislação que definia a
forma de tratar com os leprosos. Impressiona como, a partir
de uma imagem deturpada de Deus, os homens são capazes
de inventar mecanismos de discriminação e de rejeição em
nome de Deus.
A segunda leitura convida os cristãos a terem como prioridade a glória de
Deus e o serviço dos irmãos. O exemplo supremo deve ser o de Cristo, que
viveu na obediência incondicional aos projetos do Pai e fez da sua vida um
dom de amor, ao serviço da libertação dos homens.
O Evangelho diz-nos que, em Jesus, Deus desce ao encontro dos seus filhos vítimas da rejeição e da exclusão, compadece-Se da sua miséria, estende-lhes a mão com amor, liberta-os dos seus sofrimentos, convida-os a integrar a comunidade do “Reino”. Deus não pactua com a discriminação e denuncia como contrários aos seus projetos todos os mecanismos de opressão
dos irmãos.
A atitude de Jesus em relação ao leproso (bem como aos outros excluídos da
sociedade do seu tempo) é uma atitude de proximidade, de solidariedade, de
aceitação. Jesus não está preocupado com o que é política ou religiosamente
correto, ou com a indignidade da pessoa, ou com o perigo que ela representa para uma certa ordem social… Ele apenas vê em cada pessoa um irmão que
Deus ama e a quem é preciso estender a mão e amar, também. Como é que
lidamos com os excluídos da sociedade ou da Igreja? Procuramos integrar e
acolher (os estrangeiros, os marginais, os pecadores, os “diferentes”) ou ajudamos a perpetuar os mecanismos de exclusão e de discriminação?
***
O gesto de Jesus de estender a mão e tocar o leproso é um gesto provocador, que denuncia uma Lei iníqua, geradora de discriminação, de exclusão e de
sofrimento. Com a autoridade de Deus, Ele retira qualquer valor a essa Lei e
sugere que, do ponto de vista de Deus, essa Lei não tem qualquer significado.
Hoje temos leis (umas escritas nos nossos códigos legais civis ou religiosos,
outras que não estão escritas mas que são consagradas pela moda e pelo politicamente correto) que são geradoras de marginalização e de sofrimento. Como Jesus, não podemos conformarmo-nos com essas leis e muito menos pautar por elas os nossos comportamentos para com os nossos irmãos.

Comunidade

Informando
Aproxima-se a Quaresma e, como vem sendo hábito, pelo menos desde

que procuramos estar mais próximos do pulsar e sentir desta Igreja que
todos somos em Cristo, são-nos oferecidas com grande intensidade, inúmeras iniciativas em ordem ao aprofundamento da nossa fé e da vivência
cristã. Revestem as formas mais variadas: retiros de oração e reflexão,

sessões de formação, situadas no espaço da Paróquia ou em outros ambientes, documentos da hierarquia, especial atenção aos momentos litúrgicos, quer da Liturgia dominical, quer da Liturgia das Horas, etc.
A Quaresma, ela própria, é uma oferta que todos os anos, com a finalidade de nos preparar para a Páscoa do Senhor, nos é feita por “Deus, na
sua providência”, como “sinal sacramental da nossa conversão”, “que
anuncia e torna possível voltar ao Senhor de todo o coração e com toda a
nossa vida.” (Cf. Papa Francisco, Mensagem para a Quaresma de 2018)

Entre outros, merece certamente destaque o Curso-Jornada de estudos
bíblicos que a Universidade Católica, pela Faculdade de Teologia, leva a
efeito, sobre as Narrativas da Paixão, aspecto central da nossa fé.
Gostaríamos de referir aqui, todavia, pela projecção para toda a Igreja, a
circunstância e o tema dos Exercícios Espirituais que o Papa e os seus
próximos colaboradores iniciam no próximo dia 18. As meditações, conforme noticia a Agência Ecclesia, são da responsabilidade do Pe. Tolentino de Mendonça, e serão por ele propostas.
Para essas meditações, segundo a mesma fonte e o portal de notícias do
Vaticano, o padre e poeta português, que vai, assim, orientar o próximo
retiro de Quaresma do Papa Francisco, disse “que se inspirou nos questionamentos do ‘coração humano’”.
“Lembrei-me do coração humano: o que é que há no coração humano que
seja, ao mesmo tempo, eterno, um sinal de Deus, e um mapa, um desafio
para os tempos que nós vivemos”, refere [...], em entrevista divulgada pelo
‘Vatican News’.
O tema escolhido é ‘O Elogio da Sede’, […] considerando que “o coração
do ser humano é um reservatório interminável de sede”.
“Todo o ser humano tem sede. Sede de amor, sede de reconhecimento,
sede de relação, sede de dignidade, sede de diálogo, sede de encontro,
sede de Humanidade, e muita sede de Deus”, assinalou o sacerdote por-

tuguês e vice-reitor da UCP.
Considera, ainda, que o Papa é “uma grande testemunha do Espírito Santo” na Igreja e na sociedade, que tem assumido um compromisso em favor dos mais pobres e contra a cultura do descarte. E que “Os cristãos
têm de ser a locomotiva profética das sociedades onde estão, e isso vê-se
muito na qualidade ética que somos capazes de introduzir, e, muito especialmente, no combate à pobreza, na atenção preferencial pelos mais pobres”.
“Aprendizes do espanto” é o título da reflexão introdutória.
Porque a Igreja é, sobretudo Comunhão, seria bom podermos acompanhar, na medida do possível, alguns aspectos destas reflexões que ocorrem num momento particularmente relevante da vida da Igreja e do Mundo. Vamos, pelo menos, rezar, como o Papa tem frequentemente insistido, para que o Espírito assista estes responsáveis, para que sejam cada
vez mais os garantes de um percurso, de uma condução da Igreja, que a
ajude a ser sempre reconhecida como uma Igreja ao serviço do mundo,
factor de Paz e de construção do Reino?

Calendário Paroquial
Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)
Renovação de Ministros Extraordinários da Comunhão
Formação de Leitores (grupo
III)

Dia

Local

Hora

13 Fevereiro

Terça

Igreja

15.00

24 Fevereiro

Sábado

Portela

14.30

24 Fevereiro

Sábado

Centro

15.00

Acontece …
14 de Fevereiro - Quarta-feira de Cinzas.
Durante o tempo da Quaresma teremos celebração da ViaSacra, todas as sextas-feiras às 18h.
17 de Fevereiro - Peregrinação da Catequese e Escuteiros a
Fátima. Não haverá catequese nem a missa das 12h
24 de Fevereiro - Retiro Paroquial da Quaresma. Inscrições
na Recepção
LEITURAS

11 - DOMINGO VI DO TEMPO COMUM
Lev. 13, 1-2. 44-46 / Sal. 31 / 1Cor. 10, 31 — 11, 1 / Mc. 1, 40-45 / Semana II do Saltério

12
13
14
15
16
17

- 2ª Feira
- 3ª Feira
- 4ª Feira
- 5ª Feira
- 6ª Feira
- Sábado

-

Tg. 1, 1-11
Tg. 1, 12-18
Joel 2, 12-18
Sal. 50
Deut. 30, 15-20
Is. 58, 1-9a
Is. 58, 9b-14

Sal. 118
Sal. 93
2Cor. 5, 20—6, 2
Sal. 1
Sal. 50
Sal. 85

Mc. 8, 11-13
Mc. 8, 14-21
Mt. 6, 1-6. 16-18
Lc. 9, 22-25
Mt. 9, 14-15
Lc. 5, 27-32

18 - DOMINGO I DA QUARESMA
Gen. 9, 8-15 / Sal. 24 / 1Pedro 3, 18-22 / Mc. 1, 12-15 / Semana I do Saltério

Horário das Missas:
2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 12h, 18h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 18h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h

Horário das Confissões:

3ª: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30

Contactos:

Pároco - Frei José Manuel Correia Fernandes, OP
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