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“CONSIDERO TODAS AS COISAS COMO PREJUÍZO, COMPARANDO-AS COM O BEM
SUPREMO, QUE É CONHECER JESUS CRISTO, MEU SENHOR” FL 3, 8
“NEM EU TE CONDENO. VAI E NÃO TORNES A PECAR.” JO 8, 11
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.

Esta semana somos convidados a fazer jejum de julgamentos, de “condenações”. Jejum de palavras que ferem, de
“coração de pedra” a precisar de se converter em “ coração de carne”, coração que se compadece e tem a coragem
de estar ao lado daqueles que erram e precisam de quem lhes restitua a sua dignidade perdida.

Muitas vezes a oração surge de um texto bíblico, provocada por questões que determinado episódio começou por nos
colocar.
Por isso, nesta semana, o desafio é rezar a partir da seguinte questão: Com que grupo nos identificaríamos na passagem
bíblica da mulher adúltera?
-Com os Escribas e Fariseus: com as mãos cheias de pedras, sempre prontos a atirar, julgando, olhando com desdém?
Superiores? Inocentes? Deixando-nos levar pela opinião dos outros, fazendo coro, sem opinião própria? Sentindo
quase até um certo prazer por alguém ter sido apanhado em flagrante?
- Com a mulher: não teremos tido nós, de algum modo, momentos de infidelidade a compromissos, a palavras
dadas? Prioridades não respeitadas? Incoerências de vida? Promessas não cumpridas?
- Como Jesus: sempre pronto a perdoar e a amar sem Julgar? Não respondendo a pressões e impulsos, mas
agindo e não só reagindo?
Peçamos durante esta semana por todos os que erraram para que, encontrando quem os perdoe e acolha, sejam
capazes de se erguer e começar uma vida nova. Peçamos também por nós para que, em verdade e humildade,
deixemos cair todas as pedras, para ter só mãos que se abrem aos outros. Rezemos também para que não sejam os
impulsos que nos levam a agir, mas a nossa capacidade de começar por escutar com o coração a voz de Deus que
nos aponta a misericórdia que deve marcar o nosso agir.
“No coração de Deus, eu, tu cada um de nós vem em primeiro lugar; vem antes dos erros, das normas, dos juízos
e das nossas quedas.” Peçamos a graça dum olhar semelhante ao de Jesus; peçamos para ter o enquadramento
cristão da vida: nele, antes do pecado, olhamos com amor o pecador; antes do erro, o transviado; antes do caso, a
pessoa.” (Papa Francisco)

Já alguma vez pensámos que a “esmola” pode não ser só “dar”, mas também pedir? Para alguém que se julga inútil,
sem préstimo para nada e cuja opinião já nem conta, ouvir um “preciso de ti – ajuda-me”, pode ser uma dádiva e um
“recomeço”, um renascer de uma esperança perdida. Esta semana somos convidados a aproximarmo-nos de alguém
e pedir-lhe ajuda. Muitas vezes reconhecer que precisamos da ajuda de alguém é reconhecer a sua importância para
nós.
Procuremos participar no DIA DA MISERICÓRDIA - 9 de Abril - para podermos, também nós, sentir o perdão de Deus
como a mulher do Evangelho.

UM LIVRO PARA A QUARESMA
O Cardeal norte-americano Seán O’Malley, autor deste livro (disponível na nossa livraria
paroquial), é religioso franciscano capuchinho e foi nomeado pelo Papa Francisco o
presidir à Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores. Desde 1992 trabalhou junto
de vítimas de abuso sexual por parte do clero e em Dioceses americanas como Boston
que, por essa razão, enfrentavam graves problemas. “Foram momentos tremendamente
exigentes para todos na Igreja, mas o resultado dos esforços para desenvolver protocolos
cuidadosamente pensados, adotados e implementados por todas as dioceses resultou
numa enorme quebra no número de casos de abuso sexual de menores. (…) Gostaria de
reafirmar que o maior desafio para a Igreja, hoje, é o de garantir transparência, responsabilização e tolerância zero. Se estes desafios não forem ganhos, se não houver firmeza no
nosso compromisso com estes princípios, a Igreja não será capaz de restaurar a confiança
dos católicos cuja fé foi posta à prova.”. D. José Tolentino Mendonça escreve o prefácio
deste livro, e refere: “Um traço relevante na elaboração do seu discurso é a presença da
primeira pessoa do singular, pois nunca a palavra do atual Arcebispo de Boston avança
por abstrações, mas fundamenta-se num cristianismo testemunhal. Ele expõe-se, fala de
si e da sua biografia crente, narra encontros, reinterpreta a história, lê os sinais de Cristo no
tempo. (…) Quem ler este livro, não o vai esquecer!”

CELEBRAÇÃO DA MISERICÓRDIA COM CONFISSÕES
“A confissão é a passagem da miséria à misericórdia, é a escrita de Deus no coração. Sempre que nos abeiramos dela, lemos que
somos preciosos aos olhos de Deus, que Ele é Pai e ama-nos mais do quem nos amamos a nós mesmos.” (Papa Francisco). No
dia 9 de Abril, terça-feira, celebramos esta misericórdia de Deus que sempre nos acolhe de braços abertos! Na nossa igreja, das
16:30 às 18:30 e das 21:30 às 23:30, estarão sacerdotes disponíveis para acolher todos os que se quiserem aproximar do
sacramento da Reconciliação.

CORAÇÃO SOLIDÁRIO BEIRA
De Moçambique continuam a chegar relatos de destruição, fome e
doença, situações provocadas pela passagem do ciclone Idai.
Porque não podemos ficar indiferentes a nossa paróquia apoia a
Plataforma Makobo, uma associação de cariz social que trabalha
há anos em Moçambique no apoio aos mais desfavorecidos, e que
está no terreno a avaliar necessidades e já a distribuir refeições. Os
nossos paroquianos da família Rocha Brito apoiam o planeamento e
coordenação deste projecto, que tem como objectivo ajudar as
populações mais afectadas por esta catástrofe, garantindo que os
recursos angariados chegarão mesmo aos que mais precisam. Falta
muito para resolver os problemas mais imediatos, por isso toda a
ajuda é fundamental!
Para contribuir: PT50 0035 0646 00016756530 20
Para saber mais:
www.coracaosolidariobeira.org.mz
www.facebook.com/plataformamakobo
coracaosolidario@gmail.com
Instagram: coracao_solitario_beira
Gestor do projecto: Ruy Santos (+258841305390)

A ACONTECER
E DEUS NISSO TUDO? | Nesta semana a conversa de Maria João Avillez com o seu convidado será já na segunda-feira, dia 8. Desta
vez quem responde à pergunta “E Deus nisso tudo?” é Isabel Capeloa Gil, a Reitora da Universidade Católica Portuguesa. Das 21:30
às 22:30, na nossa igreja.
EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO E VIGÍLIA | A quinta-feira continua a ser um espaço de oração e silêncio. Durante todo o dia teremos
Exposição do Santíssimo e, à noite, às 21:00, a Vigília será dedicada a Rezar a Beleza.

PEREGRINAÇÕES PAROQUIAIS | Continuam abertas as inscrições para a peregrinação a Santiago de Compostela acompanhada
pelo P. Hugo Gonçalves, de 29 de Julho a 2 de Agosto. Também existem ainda lugares disponíveis para a peregrinação a Fátima no dia 4 de
Maio. Podem obter mais informações no Acolhimento.

