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O Homem é Criado na Palavra
À Mesa
da Palavra

Todo o homem aparece como o destinatário
da Palavra, interpelado e chamado a entrar,
por uma resposta livre, em tal diálogo de
amor. Assim Deus torna cada um de nós capaz de escutar e responder à Palavra divina.
O homem é criado na Palavra e vive nela; e
não se pode compreender a si mesmo, se não
se abre a este diálogo. A Palavra de Deus
revela a natureza filial e relacional da nossa
vida. Por graça, somos verdadeiramente chamados a configurar-nos com Cristo, o Filho do
Pai, e a ser transformados n’Ele. Verbum Domini

Deus, na sua Sabedoria,
nos deu a Quaresma
sabia que...

Apesar de o Senhor nos cumular de graças a
toda a hora, e a sua divina misericórdia nos
ajudar sempre, é no entanto necessário que a
alma se entregue com maior zelo à prática
da virtude, e abrace maiores esperanças neste tempo, onde o cumprimento dos mistérios
da nossa redenção nos convida especialmente a exercer muitos actos de piedade, para
podermos celebrar com pureza de coração e
de espírito, o mistério santo e incomparável
da Paixão de nosso Senhor. Deveríamos
adorar constantemente estes divinos mistérios
com a mesma piedade, com o mesmo amor, e
sermos sempre puros diante de Deus como o
devemos ser pela festa da Páscoa. Mas poucas pessoas possuem fervor suficiente para
isso; as tarefas e preocupações desta vida
causam tão grande distracção que até as
almas mais virtuosas não conseguem preservar-se do pó do mundo; por isso, Deus, na
sua sabedoria, nos deu a Quaresma para
purificar as nossas almas, e pelas nossas boas
acções e o nosso piedoso jejum, resgatar as
faltas que cometemos ao longo do ano.
São Leão Magno
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24 - Lisboa - Sé - Segunda catequese quaresmal por D. José Policarpo
24 - Lisboa - Procissão do Senhor Jesus dos
Passos que sairá da Igreja de São Roque e
percorrerá as ruas da Baixa de Lisboa até à
Igreja do Convento da Graça.
24 a 03 Março - Semana Cáritas subordinada ao lema «Fé Comprometida, Cidadania
Activa»
28 - Vaticano - Final do Pontificado de Bento
XVI.

Via Sacra Vicarial
Neste Domingo, às 16h00, com inicio na igreja paroquial de Nova Oeiras. Todos estamos
convidados a participar. Procuremos fazer
deste encontro, se possível, um tempo de oração vivido em família, avós, filhos e netos.

Oração Pelas Vocações
Na próxima sexta – feira, como em todas as
primeiras sextas-feiras do mês, tem lugar a
noite de oração pelas vocações. Será no Centro Pastoral de Miraflores, na capela do Bom
Pastor, às 21h30. É o Senhor quem nos diz:
“pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara”. Façamo-lo, também, em comunidade paroquial.

Cartazes “Obrigado Santo Padre”
Um grupo de leigos está a levar a cabo uma
iniciativa para demonstrar a gratidão e comunhão na fé com o Santo Padre, no final do seu
pontificado. Dois cartazes diferentes, em número de muitos milhares, serão colocados em
janelas, montras de casas comerciais e espaços públicos, condomínios, etc. Que os desejar
levar para os fixar poderá encontrá-los à entrada das igrejas da nossa Paróquia. Se for
possível, deixem alguma contribuição monetária afim de ajudar nos custos de impressão.

Tarde de Cinema
Por cedência dos Missionários da Consolata a
ACI, na Paróquia, promove no próximo sábado, 2 de Março, pelas 15.00 Horas, no Salão
Paroquial, a projecção do filme dos “Dos
Deuses e dos Homens”. Esta é a história verídica dos monges de Tibhirine, raptados e assassinados por um grupo de fundamentalistas
islâmicos durante a guerra civil argelina, em
1996. Realizado pelo actor e realizador Xavier Beauvois, foi o filme vencedor do Prémio
Especial do Júri em Cannes 2010. Venha ver
ou rever esta extraordinária ode à fé, ao
amor ao próximo e ao espírito de serviço.

Senhor Meu Deus

Dai a penitência ao meu coração,
a contrição ao meu espírito,
as lágrimas aos meus olhos,
a liberalidade da esmola às minhas mãos.
Deus misericordioso,
por vosso muito amado Filho,
eu Vos peço,
fazei que eu viva a misericórdia,
a sincera devoção,
a compaixão pelos aflitos
e a partilha com os pobres. Santo Anselmo
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