10 Março 2019 | JORNAL DA PARÓQUIA DO CAMPO GRANDE

“JESUS, CHEIO DO ESPÍRITO SANTO, RETIROU-SE DAS MARGENS DO JORDÃO. DURANTE
QUARENTA DIAS, ESTEVE NO DESERTO, CONDUZIDO PELO ESPÍRITO, E FOI TENTADO PELO
DIABO.”
Lc 4, 1-2
Ao longo desta Quaresma propomos uma caminhada fundada em três pilares: Jejum, Oração e Esmola.
Em cada semana somos desafiados a aprofundar a Palavra através deles.

Sou convidado a também eu aproveitar esta Quaresma para ir ao “deserto” e, com a ajuda do Espírito,
chegar à Páscoa renovado.
O Papa alerta-nos para 3 tentações dos nossos dias: a riqueza, a vaidade e o orgulho.
De que preciso jejuar para fazer este caminho?
Neste tempo preciso de tomar consciência de mim e das minhas debilidades, daquilo que me impede de
caminhar, das correntes que me prendem. Tomando consciência destas correntes e fazendo o caminho do
deserto com o Senhor, estarei mais perto de encontrar a forma de me libertar.
Esta semana propomos um jejum do “Eu”, procurando que o nosso pensar seja mais centrado no “nós”.
Somos ainda convidados a deixar de lado o “parecer” para caminhar para um verdadeiro “ser”, e ser
mais para Deus e para os outros.

Durante esta semana procuremos dar mais espaço a Deus. Através da oração reconhecer as minhas fragilidades e pedir ajuda para as ultrapassar, confiando mais, e dizendo todos os dias as palavras do salmo 90
”Senhor, sois o meu Deus em vós confio”.
Senhor, preciso da tua ajuda para mudar. Conheces a minha pequenez, as minhas limitações, mas
amas-me. É tudo o que tenho para te dar. Ajuda-me a contigo ser mais, mais de Ti, mais para os outros.
Enche-me do teu Amor e ajuda-me a transmiti-lo a todos os que se cruzam comigo em cada dia. Ámen.

Nesta semana propomos que a nossa esmola seja dirigida àqueles de quem não nos lembraríamos com
facilidade. Ao que está mais longe de nós. Preocupemo-nos com aquele com quem temos mais dificuldade
de relação e demos passos concretos para nos aproximarmos. Fazer uma visita. Tomar um café. Dar-me a
esse outro através de um abraço. Procuremos dar espaço a, com pequenos gestos, nos conseguirmos
libertar do que em nós é menos bom.

ENCONTRO DIOCESANO DE PEQUENOS CANTORES

O III Encontro Diocesano dos Pequenos Cantores decorreu na nossa paróquia e estiveram presentes cerca de 250 participantes entre os 6 e os 18 anos. O tema foi “Todos, tudo e sempre em missão” e, de acordo com maestro Carlos Alves, um dos
organizadores do evento, o objectivo foi proporcionar aos mais novos momentos de partilha, para que eles percebam “que há
outros que, tal como eles, partilham desta alegria de fazer música e de viver, através da música, a sua fé.”

SOS Venezuela | Fundação AIS
A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS)
tem recebido inúmeros testemunhos e
pedidos de ajuda que reflectem bem a
crise humanitária que atinge a Venezuela:
“Há pessoas a comer do lixo, a comer da rua.
É uma visão cada vez mais comum” ; “Estou
destroçada por dentro. Não consigo aceitar
que perdi o meu irmão. Morreu por falta de
medicamentos”. Ninguém conhece o
sofrimento do povo melhor do que a Igreja
Católica e os seus Bispos, padres, religiosas, que procuram dar resposta às suas
imensas necessidades. Para além de ajudar
no seu trabalho pastoral, a ajuda da Fundação AIS tem sido essencial para a sobrevivência dos sacerdotes e religiosas, que por
sua vez cuidam do seu povo, alimentando as inúmeras famílias em situação crítica e distribuem medicamentos que recebem
do exterior. “Falta tudo. Muitas pessoas alimentam-se apenas de arroz e feijão. A situação é especialmente crítica nos hospitais…
não há medicamentos. (…) Sem a solidariedade dos Cristãos não poderíamos sobreviver! (D. Manuel Sánchez, Arcebispo de
Calabozo)
Para fazer um donativo utilize o IBAN PT50 0269 0109 0020 0029 1608 8 (com a referência SOS Venezuela) ou consulte o site:
www.fundacao-ais.pt.

A ACONTECER
EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO | Todas as quintas-feiras, das 9:30 às 19:00, há na nossa igreja um tempo permanente de
Adoração ao Santíssimo. Nesta Quaresma aproveite este dia para se aproximar do Senhor.
VIGÍLIAS DO CAMPO GRANDE | No dia 14, quinta-feira, às 21h00, teremos mais uma Vigília do Campo Grande onde iremos Rezar
a Beleza.
VIGÍLIA “CASA COMUM” | No dia 15, sexta-feira, às 21:00, a nossa igreja receberá a Vigília Quaresmal do grupo Casa Comum. Este
grupo, inspirado pela Encíclica Laudato Si do Papa Francisco, dedica-se, na nossa diocese, a criar, acompanhar e promover, nas comunidades
cristãs, uma consciência e acção ecológicas. Esta noite de oração, aberta a todos, será dedicada a rezar pela criação e pelo papel a que todos
temos na preservação do planeta criado por Deus.
PEREGRINAÇÃO PAROQUIAL A SANTIAGO DE COMPOSTELA | Continuam abertas as inscrições para a peregrinação a Santiago de
Compostela acompanhada pelo P. Hugo Gonçalves, de 29 de Julho a 2 de Agosto. Informações e inscrições no Secretariado Paroquial (de
segunda a sexta) ou através do email geral@igrejacampogrande.pt.
RENÚNCIA QUARESMAL | Estão disponíveis os envelopes para a renúncia quaresmal. O valor angariado em toda a Diocese de Lisboa será
entregue á Cáritas da Venezuela, que nos pede ajuda para os mais pobres do seu país, nas dramáticas circunstâncias em que vivem. No 5º
Domingo da Quaresma, dia 7 de Abril, os envelopes serão recolhidos no ofertório das missas.

