COMUNIDADE PAROQUIAL DA REBOLEIRA
Sugestões de Cânticos

II Domingo da Quaresma
Entrada
Escutai, Senhor, a voz – NCT.88
Apresentação dos Dons
Senhor, Pai Santo - AC
Comunhão
Jesus tomou consigo – CEC.I.88
Ouviu-se uma voz – CEC.I.87
Depois da Comunhão
O Senhor transferiu-nos
NCT.111
Final
Jesus nossa redenção
NCT.540
Horários
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A Palavra _________________________________________
Ano C - II Domingo da Quaresma – 17 de Março
Primeira Leitura – Profeta – Livro do Génesis 15,5-12.17-18.
Segunda Leitura – Apóstolo – Carta aos Filipenses 3,17-4,1.
Evangelho – São Lucas 9,28b-36:
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte, para
orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma
brancura refulgente. Dois homens falavam com Ele: eram Moisés e Elias, que, tendo
aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro
e os companheiros estavam a cair de sono; mas, despertando, viram a glória de Jesus e os
dois homens que estavam com Ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus:
«Mestre, como é bom estarmos aqui! Façamos três tendas: uma para Ti, outra para Moisés
e outra para Elias». Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma
nuvem que os cobriu com a sua sombra; e eles ficaram cheios de medo, ao entrarem na
nuvem. Da nuvem saiu uma voz, que dizia: «Este é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O».
Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e,
naqueles dias, a ninguém contaram nada do que tinham visto.

A Comunidade______________________________________
 De 2.ªfeira (dia 11 de Março) a 5.ªfeira (dia 14), às 19h., celebração da Palavra e
Comunhão Eucarística.
 Terça-feira, 12, às 17.30h,, reunião da Conferência Vicentina.

 Sexta-feira, 15, dia de abstinência quaresmal; às 17.30h., Confissões; às 18h., Via Sacra

da Cruz; às 19h., celebração da Eucaristia; das 19.30h. às 20.30h., ensaio de cânticos
litúrgicos (aberto a todos).
 Sábado, 16, às 21h., Vigília de Oração (“Velada de Armas”) do Agrupamento de
Escuteiros.
 Domingo, 17, na missa das 11h., Promessas dos Escuteiros seguida de convívio durante a
tarde; a partir das 8.30h., na Casa de São Vicente de Paulo (Avenida Marechal Craveiro
Lopes, 10, Campo Grande - Lisboa), Dia Diocesano das Oficinas de Oração e Vida,
terminando com a Eucaristia presidida pelo bispo auxiliar de Lisboa, D. Joaquim Mendes;
início da Semana Nacional da “Caritas”.

A Bíblia____________________________________________
613. No salmo 42 (41 na numeração hebraica), quais são os dois montes de Israel referidos
como local de meditação?
SOLUÇÕES: - 612. Jope (Act 11.4).

A Testemunha______________________________________
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Jejum e Abstinência na Quaresma
Sem pôr de parte outras formas pessoais de penitência exterior e, sobretudo, a sua vivência
interior, a Igreja recomenda a prática de jejum (para os fiéis dos 18 aos 59 anos), referente à
quantidade da comida, na Quarta-Feira de Cinzas e na Sexta-Feira Santa, com o
prolongamento, se possível e por opção individual, durante o dia de Sábado Santo em união
espiritual com o silêncio do sepultura do Senhor; e a prática de abstinência (para os fiéis
depois dos 14 anos), com mortificação na qualidade da comida, em todas as Sextas-Feiras
da Quaresma. Está também em uso oferecer um Contributo Penitencial - a designada
renúncia quaresmal -, fruto de renúncias pessoais, entregue em envelope para o efeito até à
missa de Domingo de Ramos (14 de Abril). Tal contributo reverterá a favor de uma
necessidade da Igreja, a nível diocesano ou universal.

I Domingo da Quaresma
1ª Leitura - Profeta - Livro do Deuteronómio 26,4-10
"Colocarás diante do Senhor teu Deus as primícias dos frutos da terra."
2ª Leitura – Apóstolo - Epístola de São Paulo aos Romanos 10,8-13
"Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo."
Evangelho – São Lucas 4,1-13
"Não tentarás o Senhor teu Deus."

Celebramos, neste dia, o Primeiro Domingo da Quaresma.
A Quaresma é o tempo de repensar as opções que temos assumido: se nos encaminham ou
nos impedem de seguir o ideal cristão, de sermos fiéis à nossa condição de baptizados.
Na primeira leitura – do Livro do Deuteronómio -, com a referência ao rito das primícias
na história religiosa de Israel, somos incentivados a compreender que tudo vem de Deus, pelo
que não devemos ceder às tentações mas, sim, colocar Deus acima de todos os projectos da
nossa vida terrena.
Da Carta de São Paulo aos Romanos, a segunda leitura centra-se no valor da fé e na
capacidade que cada um de nós possui para acolher o Senhor no seu coração. Essa fé deve ser
vivida diariamente e proclamada com alegria, pois, só desta forma, teremos acesso à salvação
em Deus como dom gratuito.
O Evangelho de São Lucas recorda-nos o quadro das tentações que Jesus enfrentou em
pleno deserto. A sua vida foi um exemplo de amor, fidelidade, partilha e serviço. Compete
também ao cristão resistir às tentações à imagem do Senhor.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Pelo Baptismo e Confirmação, Tu nos libertaste das amarras da morte e
nos conduziste para a Nova Terra Prometida, a Eucaristia. Nesta Quaresma, pedimos
-Te, Senhor, pelos catecúmenos que se preparam para o Baptismo. Todos nós somos
os arameus errantes que precisam de Ti para seguirmos o recto caminho.
2.ª Leitura – No início desta Quaresma, nós ouvimos o Apóstolo Paulo: “Se
acreditares no teu coração que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos, serás
salvo.” Do fundo do coração, nós acreditamos em Ti, Jesus, que nos libertas de todo
o mal e pedimos pelos que vivem na dúvida. Que o Espírito Santo os ilumine e
fortaleça.
Evangelho – O exemplo de Cristo no deserto, ó Deus nosso Pai, é um estímulo para
vencer com Ele a nossa fraqueza sem limite. Nós te agradecemos o dom de já
possuirmos as primícias do Espírito. Mas sofremos no cerne da nossa alma o resgate
do mal que quer dominar-nos com a incessante tentação do consumismo, da religião
interesseira e dos ídolos modernos. Dá-nos força, Senhor, para vencermos esta
atmosfera de pecado, para sermos fiéis, com Cristo, nas provas da vida diária, para
renovarmos sempre e em cada dia a nossa opção baptismal.
Em Cristo nosso Senhor. /Ámen.

