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MISSÃO UCRÂNIA
Nestes dias estamos assustados, desorientados e temerosos.
O sofrimento e a morte aqui tão perto fazem-nos experimentar a nossa fragilidade humana. Podíamos ser nós.
Mas, ao mesmo tempo, todos nos reconhecemos participantes dum forte desejo de vida e de libertação do mal.
A chamada à missão, o convite a sair de si mesmo por amor de Deus e do próximo aparece como oportunidade de
partilha, de serviço.
A missão que Deus confia a cada um faz passar do “eu” medroso e fechado ao “eu” decidido e renovado pelo dom
de si.
No sacrifício da cruz, onde se realiza a missão de Jesus, Deus revela que o seu amor é por todos e cada um. E pede-nos a nossa disponibilidade pessoal para ser enviados, porque Ele é Amor em movimento de missão, sempre em
saída de Si mesmo para dar vida.
Esta comunidade une-se repetidamente em generosidade e missão, e responde ao apelo.
Não podemos ignorar o que vemos.

O P. Hugo, o Filipe e a Oksana partiram no dia 11, num autocarro alugado graças à generosidade dos nossos paroquianos, rumo à Polónia. Levaram consigo os bens angariados durante três dias; regressarão com 50 refugiados de
guerra que se juntarão às famílias que têm no nosso país.
O P. Hugo, o Filipe e a Oksana partiram, e nós com eles.
Levaram os nossos donativos mas sobretudo levaram o nosso coração para onde o amor é mais preciso.
O Senhor, que nos conhece e nos guarda, não dormirá.

ÁGAPE

Ágape “exprime a experiência do amor que se torna verdadeiramente descoberta do outro. O amor torna-se cuidado 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

SÍNODO 2021-2023

«Para uma Igreja sinodal: comunhão,
participação e missão»
O que é para si ser igreja?
A caminhada sinodal da nossa paróquia continua e no dia 20 de Março há mais uma etapa. Nesse Domingo, das
14:30 às 17:00, no Salão paroquial, o convite é para toda a comunidade. Um momento de escuta e de partilha em
que a opinião de todos é importante! Porque todos contamos neste caminho do Sínodo!

A ACONTECER
CAMINHADA DE QUARESMA E PÁSCOA
Ao longo dos 40 dias da Quaresma, e depois no tempo de Páscoa até ao Pentecostes, publicaremos diariamente nas redes
sociais Facebook e Instagram uma pequena proposta de oração e um desafio diário para uma reflexão mais profunda sobre o
tempo que vivemos e o que nos pode trazer à nossa vida.

PAIS À PROCURA
O grupo Pais à procura, dinamizado pela Verbum Dei terá a próxima sessão esta terça-feira, dia 1, às 21:30, com o tema “Educar
para uma visão diferente da masculinidade e feminilidade”, que será conduzido pela Maria Neto (Professora universitária). Esta
reunião será realizada via Zoom e as inscrições poderão ser feitas no site da Verbum Dei Lisboa.

