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ÁGAPE
Ágape “exprime a experiência do amor que se torna verdadeiramente descoberta do outro. O amor torna-se cuida-
do do outro e pelo outro. Já não se busca a si próprio, não busca a imersão no inebriamento da felicidade; procura, 
ao invés, o bem do amado: torna-se renúncia, está disposto ao sacrifício”.   Bento XVI

As cinzas são o que resta do que passou pelo fogo. Elas são a oportunidade do recomeço, do renascimento. 
Como a natureza que volta a nascer depois das queimadas ou a fénix que os mitos acreditavam renascer 
renovada da sua auto-combustão. 

As cinzas recordam-nos o que é efémero, passageiro, demasiado terreno para perdurar. Lembram-nos que 
a nossa existência se pode abrir ao que é permanente e realmente valioso e que os recomeços renovam 
em nós a esperança. Elas podem ser o húmus em que a nossa vida se desenvolve, na consciência de que o 
que realmente subsiste só encontra consistência em Deus.

As cinzas põem-nos diante da esterilidade que é vivermos de pés e olhos fincados no chão e convidam, 
como uma oportunidade, a fixarmos o coração nas coisas do alto.

As cinzas dos nossos fracassos e desilusões, das nossas incapacidades e ingratidões, do divagar e das per-
das, podem dar lugar a uma manhã nova, cheia de luz, com os olhos postos no caminho e os pés na estrada 
certa da Palavra.

E semeiam em nós a certeza serena de que a Quaresma pode dar lugar à Páscoa!

Padre Hugo Gonçalves

CINZAS | A QUARESMA COMO RECOMEÇO



A ACONTECER

VIGÍLIAS DO CAMPO GRANDE
Na quinta-feira, das 21:30 às 23:30, teremos mais uma Vigília do Campo Grande, dedicada ao tempo da Quaresma. 
Durante o dia, entre as 9:30 e as 19:00, haverá Exposição do Santíssimo.

Como habitualmente a Conferência dos Santos Reis Magos apresenta as contas relativas ao ano de 2019 e agradece 
a todos os benfeitores que colaboraram no apoio às 99 pessoas das 39 famílias que são assistidas pela Conferência. 
A todos muito OBRIGADO!
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