
17 Março 2019 | JORNAL DA PARÓQUIA DO CAMPO GRANDE

Jejum passa pela renúncia de algo, para me abrir a Deus. Libertar-me, para melhor me aproximar do Pai.

Esta semana propomos renunciar a atividades que nos “devoram” – usando a expressão do Papa - e 
“acorrentam” e em nada contribuem para o nosso caminho. Jejuar, por exemplo, de redes sociais, jogos, 
televisão,….

Tal como os apóstolos, somos convidados a sentir o bom que é estar junto de Deus, em oração. Procure-
mos aumentar o tempo que damos a Deus –  e que seja tempo de qualidade.

Sem condicionar a dimensão pessoal da nossa oração, que deve sempre existir, propomos como caminho 
a Palavra de Deus presente na liturgia diária: 

Segunda-feira: “Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julga-
dos.” Lc 6,36

Terça-feira: “Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado e quem 
se humilha será exaltado».” Mt 23,11-12

Quarta-feira: “Quem entre vós quiser tornar-se grande seja vosso servo e quem entre vós quiser ser o 
primeiro seja vosso escravo” Mt 20, 26-27

Quinta-feira: “Se não dão ouvidos a Moisés e aos Profetas, também não se deixarão convencer, se alguém 
ressuscitar dos mortos” Lc 16,31

Sexta-feira: “A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular” Mt21,42
Sábado: “Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque o teu irmão estava morto e voltou à vida, 
estava perdido e foi reencontrado” Lc 15, 32

Pela Oração, o mistério de Jesus é revelado – o Filho revela-se na sua Glória.

Glorifiquemos nós também o Pai pelas nossas obras, realizando o Amor a que Jesus nos desafia. É bom 
estar com Ele, mas é necessário “descer o monte”, procurando estar junto de alguém que sofre ou que 
está sozinho e dar-lhe o nosso tempo. Ser sinal de Amor para esse filho, também amado pelo Pai.

“MESTRE, COMO É BOM ESTARMOS AQUI!” LC 9,33
«ESTE É O MEU FILHO, O MEU ELEITO: ESCUTAI-O» LC 9,35

Ao longo desta Quaresma propomos uma caminhada fundada em três pilares: Jejum, Oração e Esmola.
Em cada semana somos desa�ados a aprofundar a Palavra através deles.



ENCONTRO VICARIAL DA CATEQUESE

No dia 10 de Março realizou-se, na Igreja de São João de Brito, o EVI – Encontro Vicarial da Infância. Realizada pela primeira vez, 
esta iniciativa pretendeu reunir, numa tarde de partilha e festa, as crianças que frequentam as catequeses do 1º ao 6º ano nas 
paróquias pertencentes à Vigararia Lisboa IV. Estiveram presentes cerca de 270 crianças acompanhadas pelos seus catequis-
tas, sendo 60 da nossa paróquia. Depois do momento inicial de apresentações dedicadas ao lema escolhido para este dia – 
“Sempre em missão” – seguiu-se o lanche e a Missa �nal, presidida pelo nosso Vigário, P. João Valente.

QUINTAS FEIRAS DE ORAÇÃO | Nesta Quaresma dediquemos mais algum do nosso tempo à oração. A quinta-feira é dedicada na 
nossa Igreja a momentos de encontro com o Senhor que todos podemos aproveitar: Exposição do Santíssimo das 9:30 às 19:00 e, às 
21:00, uma Vigília que nesta semana será dedicada a Rezar a Bondade.

PEREGRINAÇÕES PAROQUIAIS  | Continuam abertas as inscrições para as peregrinações a Santiago de Compostela (29 de 
Julho a 2 de Agosto, acompanhada pelo P. Hugo Gonçalves) e aos Santuários Marianos de França (9 a 16 de Junho, acompanhada pelo 
P. João Laurindo). Mais informações no Acolhimento e na Secretaria paroquial.

A ACONTECER


