COMUNIDADE PAROQUIAL DA REBOLEIRA
Sugestões de Cânticos

Entrada
Chegaram os dias – NCT.432
Apresentação dos Dons
Aquele que por mim – CAC.134
Comunhão
Nem só de pão
CT.423/CEC.I.84/85
Depois da Comunhão
Como é suave – NCT.384
Final.
Eu sou a salvação do meu povo
CEC.I.81

3 MARÇO 2019 – N.º 633

A Palavra _________________________________________
Ano C - I Domingo da Quaresma - 10 de Março
Primeira Leitura – Profeta – Livro do Deuteronómio 26,4-10.
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Romanos 10,8-13.
Evangelho – São Lucas 4, 1-13: Naquele tempo, 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. Nesses dias não comeu nada e, passado esse tempo, sentiu fome. 0
diabo disse-lhe: «Se és Filho de Deus, manda a esta pedra que se transforme em pão». Jesus
respondeu-lhe: «Está escrito: 'Nem só de pão vive o homem'». O diabo levou-O a um lugar
alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: «Eu Te darei todo este
poder e a glória destes reinos, porque me foram confiados e os dou a quem eu quiser. Se Te
prostrares diante de mim, tudo será teu». Jesus respondeu-lhe: «Está escrito: 'Ao Senhor teu
Deus adorarás, só a Ele prestarás culto'». Então o demónio levou-O a Jerusalém, colocou-O
sobre o pináculo do Templo e disse-lhe: «Se és Filho de Deus, atira-Te daqui abaixo, porque
está escrito: 'Ele dará ordens aos seus Anjos a teu respeito, para que Te guardem'; e ainda:
'Na palma das mãos te levarão, para que não tropeces em alguma pedra'». Jesus respondeulhe: «Está mandado: 'Não tentarás o Senhor teu Deus'». Então o diabo, tendo terminado
toda a espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus, até certo tempo.

A Comunidade _____________________________________
 Segunda-feira, 4 de Março, e Terça-feira, 5, às 19h., celebração da Palavra e Comunhão
Eucarística.

 Quarta-feira, 6, início da Quaresma: às 19h., celebração eucarística com Imposição das
Cinzas; dia de Jejum e abstinência.

 Sexta-feira, 8, às 18h., Via Sacra da Cruz; das 19.30h. às 20.30h., ensaio de canto litúrgico
(aberto a todos).

 Sábado, 9, às 16h., reunião dos catequistas da Primeira Comunhão; actividade dos do
Agrupamento de escuteiros (e dia 10); das 9.30h. às 13h., na Paróquia da Portela de
Sacavém, encontro diocesano de catequistas do catecumenado de crianças e adolescentes.

A Bíblia ___________________________________________

612. Segundo o Livro dos Actos dos Apóstolos, em que cidade São Pedro teve uma visão de
uma toalha de quatro pontas vinda do céu?
SOLUÇÕES: - 611. Cidade-Sol (Is 19,18).

A Testemunha ______________________________________
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Constituição Sobre a Liturgia Sagrada - CONCÍLIO VATICANO II
102. A santa mãe Igreja considera seu dever celebrar, em determinados dias do ano, a memória
sagrada da obra de salvação do seu divino Esposo. Em cada semana, no dia a que chamou
domingo, celebra a da Ressurreição do Senhor, como a celebra também uma vez no ano na
Páscoa, a maior das solenidades, unida à memória da sua Paixão.
Distribui todo o mistério de Cristo pelo correr do ano, da Incarnação e Nascimento à Ascensão,
ao Pentecostes, à expectativa da feliz esperança e da vinda do Senhor. Com esta recordação dos
mistérios da Redenção, a Igreja oferece aos fiéis as riquezas das obras e merecimentos do seu
Senhor, a ponto de os tornar como que presentes a todo o tempo, para que os fiéis, em contacto
com eles, se encham de graça.
103. Na celebração deste ciclo anual dos mistérios de Cristo, a santa Igreja venera com especial
amor, porque indissoluvelmente unida à obra de salvação do seu Filho, a Bem-aventurada
Virgem Maria, Mãe de Deus, em quem vê e exalta o mais excelso fruto da Redenção, em quem
contempla, qual imagem puríssima, o que ela, toda ela, com alegria deseja e espera ser.

VIII Domingo do Tempo Comum
1ª Leitura – Profeta - Livro de Ben-Sirá, 27, 5-8.
“As palavras do homem revelam os seus sentimentos.”
2.ª Leitura – Apóstolo - 1ª Carta aos Coríntios, 15,54-58.
“Permanecei firmes e inabaláveis, cada vez mais diligentes na obra do Senhor”
Evangelho - São Lucas 6, 39-45
“O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem”.

Celebramos o oitavo domingo do Tempo Comum, a breves dias do início do Tempo da
Quaresma.
A Palavra de Deus reflecte sobre a condição humana que é o alvo da santidade e da
misericórdia divinas. Só em Jesus Cristo o homem encontra o verdadeiro sentido para a sua
existência neste mundo.
No Livro de Ben-Sirá, o autor sagrado recorre a diversas comparações a partir dos
trabalhos dos campos para colher a mensagem a transportar para a vida. Desta forma, alerta para
ilusão daquele que só se detém nas aparências imediatas.

Na primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, damo-nos conta de duas ideias principais: o
carácter passageiro da vida humana destinada à eternidade e a missão a desempenhar com
dedicação e perseverança.
Na leitura do evangelho de São Lucas somos convidados a pensar maduramente no lado
egoísta dos nossos procedimentos, que nos leva só a olhar para os defeitos dos outros. Além
disso, o que conta é o que vai dentro de nós que se torna bem visível no que pensamos, no que
fazemos, no que determina a nossa relação com o próximo.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura - Senhor Deus, meu Pai e Criador, moderai as minhas palavras, dominai
os meus sentimentos, dai coerência aos meus pensamentos. Que as minhas decisões
não esbarrem com a realidade e me façam voltar a mim próprio no meio da frustração e
da incapacidade para retomar o verdadeiro caminho em teu nome.
2.ª Leitura - Senhor Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a minha condição humana é
frágil. Experimento essa realidade quando familiares, amigos e conhecidos partem
deste mundo regressando à casa do Pai. Mas em Ti está a vitória, a razão de ser para
lutar neste mundo pela edificação da tua obra que é paz, amor, felicidade.
Evangelho - Senhor Jesus, pelos caminhos da vida Te procuro na ânsia de Te imitar.
Mas, por vezes, não consigo sair de mim mesmo prestando vassalagem ao meu egoísmo
e à incompreensão do meu próximo. No entanto, cria em mim o desejo de Te imitar em
cada momento, no seio da Igreja, dentro da comunidade cristã, em todos os meus actos.
Que eu olhe para mim e não para os defeitos dos outros, que o mais fundo do meu
íntimo só gere boas obras, que o fruto dos meus actos encontre um único fundamento: o
amor de Deus e do próximo. Que do meu coração saia tão somente a tua luz!
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

Quarta-feira de Cinzas
1ª Leitura – Profeta - Livro de Joel 2,12-18
"Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus"
2.ª Leitura – Apóstolo – Segunda Epístola aos Coríntios 5,20-6,2
"Nós vos pedimos em nome de Cristo: reconciliai-vos com Deus."
Evangelho - São Mateus 6,24-34
"Tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens”

Iniciamos, no dia de hoje, o tempo litúrgico da Quaresma.
Nos primeiros séculos da Igreja, os cristãos, que se haviam separado da comunidade
devido aos seus pecados, recebiam as cinzas sobre as suas cabeças por terem rejeitado a vida em
Deus, num acto público de humildade. Hoje, tal gesto cabe também a cada um de nós.
Na primeira leitura, lembra-se o profeta Joel a alertar o povo para o jejum em ordem à
obtenção da misericórdia e da bênção de Deus. O povo crente é solenemente convocado para
uma nova etapa da sua existência num compromisso de amor com o Deus Único.

Na segunda leitura - da segunda carta aos cristãos da cidade grega de Corinto -, São Paulo
apela à reconciliação com Deus neste "tempo favorável" para a vivência da salvação que vem até
nós pela cruz de Cristo. E toma esta atitude perante todos porque o faz em nome do Senhor.
O Evangelho de São Mateus lembra-nos que os meios privilegiados para a vivência
quaresmal - esmola, oração e jejum – devem ser postos em prática diante de Deus e não para
colher aprovação exterior por parte dos homens. Só assim seremos acolhidos por Deus, a partir
da nossa conversão espiritual e no silêncio das nossas almas em oração.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura - Senhor Jesus, nós não temos razões para nos afastarmos e para a
recusa de nos convertermos a Ti. Tu és de Deus, que é clemente e compassivo. Que
todos nós estejamos abertos ao teu apelo para que, pela penitência, façamos da
Quaresma uma fase decisiva de todo o nosso trajecto espiritual.
2.ª Leitura - Senhor Jesus, o apelo do apóstolo é o teu apelo. Chegou para o teu
povo, de que pela tua graça fazemos parte, “o tempo favorável”, “ o dia da salvação”
Que, nesta Quaresma, tenhamos a coragem de nos convertermos a Ti e celebrar esse
nosso encontro com o sacramento da penitência ou confissão dos nossos pecados.
Evangelho - Senhor Jesus, a esmola, o jejum e a oração constituem três caminhos
de salvação que nos ofereces, todos os anos, em cada tempo quaresmal. Que até ao
último momento deste tempo litúrgico na tarde de Quinta-feira Santa, nunca nos
esqueçamos destas três vias da perfeição cristã. Recebemos um apelo veemente à
humildade e ao compromisso ao acolhermos a mensagem da imposição das cinzas.
A realidade da nossa vida passa-se entre nós e Deus, no silêncio da caridade para
com o próximo, do domínio sobre nós mesmos, da contemplação do que é eterno.
Em Cristo nosso Senhor. / Ámen.

A PROPÓSITO DA QUARESMA...
A morte de Jesus permanece na paisagem do mundo como um sinal escancarado, capaz de falar com emoção a
todos, crentes e não-crentes. Os evangelhos descrevem essa morte - a morte de um inocente - com um
vocabulário despojado de elucubrações teológicas, atendo-se sem mais ao drama que se abate sobre aquela
vida, como o poderíamos talvez encontrar lendo as páginas de um jornal. Relata-se o julgamento previamente
decidido entre as autoridades em conluio. E depois numa sucessão: a solidão do condenado, a desvalorização
impiedosa que lhe é imposta pela tortura e os chistes que recebe dos soldados, o insuportável espetáculo da sua
dor no caminho do Calvário, até ao grito final que continua ainda a ecoar na história, e que em algum momento
todos os viventes repetem como seu.
Sem deixar de lado alguma informação significativa sobre o que essa morte imediatamente desencadeia: a
desmobilização dos discípulos atordoados, a solidariedade corajosa de alguns anónimos, as lágrimas das
mulheres assistindo àquilo, a presença frágil e inabalável da mãe. Ajudam-nos a tatear no escuro as palavras do
poeta Paul Claudel: «Cristo não nos foi enviado para explicar a dor, mas para enchê-la da sua presença.»

As primeiras testemuhas da ressurreição de Jesus foram as mulheres. E perguntamo-nos porquê. Talvez a razão
seja a mais prosaica: porque não largavam o sepulcro. Tinham necessidade de chorar aquela morte, e
mergulhar no abismo daquele luto, de ungir demoradamente com perfumes uma memória cuja interrupção não
suportariam. Elas cuidaram de Jesus na vida e na morte, sentindo que nada tinham a perder.
Se rolassem uma pedra sobre o que tinham vivido com Jesus, então sim, perder-se-iam a si mesmas. Preferiam,
por isso, estar por ali, dizendo com os seus gestos: Acompanhamos-te; morremos contigo.» E faziam isso sem
medo, arriscando-se.
É um exercício humano e radical, o destas mulheres, mas é desse modo que nos ensinam que quem permanece
a cuidar até ao fim é o primeiro a testemunhar o mistério da essurreição. Só se nos colocarmos na fronteira do
amor, na disponibilidade do cuidado e do serviço, só se perdermos o medo de amar seremos testemunhas do
milagre de Deus.
Por agora, os nossos olhos veem, como inicialmente os olhos delas, apenas o abrupto vazio. Esbarram no
silêncio. Vão dolorosamente, como pássaros cegos, de encontro à parede de vidro de uma ausência. A Páscoa
pede, no entanto, a cada um que, dessa maneira, aprenda a acreditar.

Quando o cardeal Jean-Marie Lustiger, arcebispo de Paris, se tornou membro da Academia Francesa,
perguntaram--lhe qual era a palavra mais bela que ele conhecia em francês. Ele, que provinha de famílias
judias e era um convertido ao cristianismo, respondeu: «Para mim, a palavra mais bela em francês é a palavra
"aleluia".» Claro que há aqui uma espécie de brincadeira, pois «aleluia» não é propriamente uma palavra
francesa, mas hebraica. O que não quer dizer que o cardeal não tenha razão, e que «aleluia» não seja, de facto,
a mais bela palavra em todas as línguas.
«Aleluia» é a alavanca que inaugura um mundo novo, derrotando a aparente irreversibilidade da vida,
desfatalizando a história, inaugurando uma brecha que nos permite olhar, em chave nova, a realidade. A
palavra «aleluia» não é apenas uma palavra singular: é a mais bela das palavras. Pronunciá-la como nós,
cristãos, o fazemos é assumir a responsabilidade pelo seu significado, indissociável da maior das pretensões da
nossa fé: a de que houve um homem que ressuscitou, e que esse acontecimento é agora o motor transformador
do mundo.
Aquele que esteve pregado numa cruz está vivo e resgata o nosso corpo ferido pela escassez, confiando-nos
incessantemente à plenitude de Deus.
José Tolentino Mendonça

