COMUNIDADE PAROQUIAL DA REBOLEIRA
Sugestões de Cânticos

Ii Domingo da Quaresma
Entrada
Escutai, Senhor, a prece
CEC.II.112/3
Apresentação dos Dons
Toda a nossa glória - CEC.I.111
Comunhão
Ouviu-se uma voz – CEC.I.87
Depois da Comunhão
Troquemos o instante – T.Sousa
Final
Um novo coração – OC.296

Horários

1 MARÇO 2020 – N.º 685

A Palavra _________________________________________
Ano A - II Domingo da Quaresma – 8 de Março
Primeira Leitura – Profeta – Livro do Génesis 12,1-4ª.
Segunda Leitura – Apóstolo – 2.ª Carta a Timóteo 1,8b-10.
Evangelho – São Mateus 17,1-9:
Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João seu irmão e levou-os, em
particular, a um alto monte e transfigurou-Se diante deles: o seu rosto ficou resplandecente
como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias
a falar com Ele. Pedro disse a Jesus: "Senhor, como é bom estarmos aqui! Se quiseres,
farei aqui três tendas: uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias". Ainda ele
falava, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra e da nuvem uma voz
dizia: "Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência.
Escutai-O". Ao ouvirem estas palavras, os discípulos caíram de rosto por terra e
assustaram-se muito. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse: "Levantai-vos e não
temais". Erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão Jesus. Ao descerem do
monte, Jesus deu-lhes esta ordem: "Não conteis a ninguém esta visão, até o Filho do
homem ressuscitar dos mortos".

A Comunidade______________________________________
 Domingo, 1 de Março, na missa das 11h., eleição e inscrição do nome dos catecúmenos.
 De 2.ªfeira, 2, a 5ªfeira, 5, às 19h, celebração da Palavra e Comunhão Eucarística.
 Sexta-feira, 6, às 18h., na igreja paroquial, Via Sacra da Cruz; às 19h., Eucaristia: às

19.30h., celebração do Perdão de Deus (confissões) para a catequese paroquial (e sábado,
7); actividade escutista: “Cenáculo” do Núcleo (e dias 7 e 8).
 Sábado, 7, às 16h., Sessão Introdutória dos Sacramentos da Iniciação Cristã (SISIC) para
os catecúmenos adolescentes do 2.º e 3.º anos.
 Domingo, 8, a partir das 10h., na Casa de São Vicente de Paulo (Campo Grande),
Encontro Diocesano das Oficinas de Oração e Vida (com almoço partilhado e a terminar às
17h. com celebração Eucarística); das 9.30h. às 17.30h., (com inscrições), retiro espiritual
da Quaresma no Seminário de Alfragide; início da Semana Nacional da “Caritas”.
 Terça-feira, 10, às 19.30h., “rito penitencial” dos catecúmenos adolescentes.

A Bíblia____________________________________________
663. Segundo o Livro do Deuteronómio, em que monte morreu Aarão irmão de Moisés?
SOLUÇÃO - 662. Quinze dias (Gal 1,18).

A Testemunha______________________________________
DEUS É CARIDADE – Carta Encíclica do Papa Bento XVI
Existe, com efeito, uma múltipla visibilidade de Deus. Na história de amor que a Bíblia nos
narra, Ele vem ao nosso encontro, procura conquistar-nos — até à Última Ceia, até ao
Coração trespassado na cruz, até às aparições do Ressuscitado e às grandes obras pelas
PARÓQUIA DE
quais Ele, através da acção dos Apóstolos, guiou o caminho da Igreja nascente. Também na
NOSSA SENHORA sucessiva história da Igreja, o Senhor não esteve ausente: incessantemente vem ao nosso
encontro, através de homens nos quais Ele Se revela; através da sua Palavra, nos
DA BOA NOVA
Sacramentos, especialmente na Eucaristia. Na liturgia da Igreja, na sua oração, na
LARGO DA IGREJA
comunidade viva dos crentes, nós experimentamos o amor de Deus, sentimos a sua presença
2720-296 AMADORA
e aprendemos deste modo também a reconhecê-la na nossa vida quotidiana. Ele amou-nos
TELF.: 21 495 33 61
primeiro, e continua a ser o primeiro a amar-nos; por isso, também nós podemos responder
www.paroquia-reboleira.pt
paroquia.reboleira@gmail.com
com o amor. Deus não nos ordena um sentimento que não possamos suscitar em nós
próprios. Ele ama-nos, faz-nos ver e experimentar o seu amor, e desta «antecipação» de
Se desejar receber o boletim por e-mail faça o seu
pedido para: paroquia.reboleira@gmail.com
Deus pode, como resposta, despontar também em nós o amor.

I Domingo da Quaresma
1ª Leitura - Profeta - Livro do Génesis 2,7-9;3,1-7
"O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e o homem tornou-se um
ser vivo."
2ª Leitura – Apóstolo - Epístola aos Romanos 5,12-19
"Aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça,
reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo."
Evangelho – São Mateus 4,1-11
"Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto."

Celebramos o Primeiro Domingo da Quaresma.
Hoje, todos nós somos interpelados pela liturgia da Igreja, pelas mensagens do Santo Padre
e do nosso Bispo, no sentido da nossa conversão, da nossa mudança de vida como graça do
tempo quaresmal. É também o dia da “eleição” e “inscrição do nome” dos catecúmenos.
A primeira leitura - do Livro do Génesis - lembra que o homem foi criado para ter acesso à
vida plena e definitiva. Para tal, escutamos a Palavra do Senhor no sentido de a pôr em prática.
De contrário, só haverá sofrimento e dor que conduzem ao fracasso e ao vazio da alma.
A segunda leitura - da Epístola aos Romanos - sublinha os exemplos de Cristo e do homem
pecador. Adão representa aquele que ignora as inspirações do Espírito de Deus seguindo o
caminho errado e gerador do sofrimento; Cristo é Aquele que obedece à vontade do Pai e conduz
os homens à vida com limite só na eternidade.
O Evangelho de São Mateus refere as tentações a que Jesus resiste sem hesitar, mantendo-se
fiel à Palavra e aos projectos de Deus acerca dos homens. É também desta forma que o cristão
deve comprometer a sua vida, firme no seguimento do Senhor e dos seus ensinamentos.

Leitura Orante

Lectio
Divina

1.ª Leitura – Senhor, criador do céu e da terra, bendito sejas, porque nos insuflaste o
teu sopro de vida e, em Jesus ressuscitado, no nosso baptismo, nos enches do teu
Espírito e nos recrias para uma vida nova. Nós Te pedimos ainda: como os primeiros
homens, carentes do teu amor, dá-nos o conhecimento do bem.
2.ª Leitura – Nós Te damos graças, Deus eterno, porque nos enviaste o teu próprio
Filho, como um novo Adão, para que Ele se torne a cabeça de uma nova
humanidade. Nós Te bendizemos pelo dom gratuito da salvação, que nos ultrapassa
infinitamente; pelo teu Filho Jesus, concede-nos em plenitude o dom da tua graça.
Evangelho – Deus nosso Pai, só a Ti adoramos do fundo da alma. É unicamente
diante de Ti que nos prostramos e Te bendizemos pela Palavra que sai da tua boca:
ela é o verdadeiro pão que dá vida, ela é a resposta eficaz nas provações, nós
acolhemo-la no teu Filho. Nós Te pedimos: que o teu Espírito Santo nos torne fiéis à
tua Palavra, a exemplo de Jesus, para que possamos segui-Lo nos caminhos da vida.
Também nós vivemos no deserto da nossa existência terrena, mas confiantes no teu
amor e na tua misericórdia. Nós Te damos graças por sermos teus filhos graças ao
dom do baptismo da água viva.
Em Cristo nosso Senhor. /Ámen.

