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À Mesa
da Palavra

A Palavra Conduz ao Amor 
A oração purifica-nos, a leitura instrui-nos. Pra-
tiquemos uma e outra coisa, porque ambas são 
boas…  
Todo o nosso progresso vem da leitura e da 
meditação. O que ignoramos, aprendemo-lo 
com a leitura: o que aprendemos conservamo-
lo com a meditação.  É dupla a vantagem que 
tiramos da leitura da Sagrada Escritura: ilumi-
na-nos a inteligência e, subtraindo-nos às vai-
dades do mundo, leva-nos ao amor de Deus. 
Quanto mais assíduos formos na leitura da pa-
lavra divina, tanto melhor a compreenderemos, 
como a terra que tanto mais frutifica quanto 
melhor é cultivada.                          Santo Isidoro 

Via Sacra Vicarial  
No próximo Domingo, às 16h00, com inicio na 
igreja paroquial de Carnaxide (no Centro Cívi-
co). Todos estamos convidados a participar. 
Procuremos fazer deste encontro, se possível, 
um tempo de oração vivido em família, avós, 
filhos e netos.  
 

A Renúncia Quaresmal deste Ano  
Será distribuída em breve a mensagem do San-
to Padre e do Senhor Patriarca, bem como o 
envelope que deverá ser entregue com a renún-
cia, no próximo Domingo de Ramos.  
“Para concretizar também num gesto colectivo a 
nossa exercitação quaresmal, a renúncia que 
fizermos este ano destina-se a apoiar a Ajuda 
de Berço – Associação de Solidariedade Social, 
no seu generoso propósito de construir uma Uni-
dade de Cuidados Continuados para crianças 
que têm problemas crónicos graves de saúde. 
Graças à Ajuda de Berço, muitas mães têm sido 
ajudadas no sentido de levar por diante a sua 
gravidez e também no período pós-natal. Para 
os casos em que as crianças precisam de cuida-
dos especiais, urge agora a Unidade a que a 
nossa renúncia corresponderá. E é neste caso 
que em especial concretizaremos a “opção pe-
los pobres” a que o Evangelho e o Papa Francis-
co tão fortemente nos exortam.” 
  D. Manuel Clemente, na sua mensagem quaresmal  
 

Retiro Quaresmal dos Sacerdotes  
Durante esta semana e na próxima decorrem os 
retiros quaresmais para os sacerdotes do Patri-
arcado de Lisboa. O padre Daniel estará em 
retiro entre os dias 10 e 14 e o padre António 
fará o seu retiro de 17 a 21. Rezemos pelos 
sacerdotes que nos servem em nome do Senhor 
e pelos bons frutos destes exercícios espirituais.  
 

Catequeses Quaresmais  
Têm lugar em todos os Domingos da Quaresma, 
na Sé, as habituais catequeses proferidas pelo 
senhor Patriarca e seus bispos auxiliares. Este 
ano, as catequeses decorrem do capítulo IV da 
Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. As cate-
queses serão às 18h00, sendo a primeira já nes-
te Domingo. Para quem não poder deslocar-se à 
Sé acompanharemos, em directo, as catequeses 
quaresmais a partir da nossa igreja paroquial.   

Deus 
Deus, Criador de todas as coisas,  
dá-me primeiro a graça de orar bem,  
depois faz-me digno de ser ouvido  
e, por último, liberta-me.  
Deus, separar-me de Ti é cair;  
voltar para Ti, levantar-me;  
permanecer em Ti é estar firme.  
Deus, voltar-te as costas é morrer;  
converter-me a Ti é voltar a viver;  
morrer em Ti é encontrar a Vida. 
            Santo Agostinho 
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Catecumenado  
 
Somos convidados, todos os fiéis da comunidade 
paroquial, a rezar pelos catecúmenos que se 
preparam mais intensamente para receber os 
sacramentos da Iniciação Cristã na Páscoa deste 
ano 2014 e pelas suas famílias, para que pro-
gridam sem cessar no caminho da salvação. 
 

Contra o Espírito do Mal  
 
Este é o primeiro Domingo da Quaresma, o Tem-
po litúrgico de quarenta dias que constitui na 
Igreja um itinerário espiritual de preparação 
para a Páscoa. Em síntese, trata-se de seguir 
Jesus que se dirige decididamente rumo à Cruz, 
auge da sua missão de salvação. Se nos interro-
gamos:  qual  o motivo  da Quaresma? e  da 
Cruz?; a resposta em termos radicais é a seguin-
te: porque existe o mal, aliás o pecado, que se-
gundo as Escrituras é a causa profunda de todo 
o mal. (…)  
Perante o mal moral, a atitude de Deus consiste 
em opor-se ao pecado e salvar o pecador. Deus 
não tolera o mal, porque é Amor, Justiça e Fide-
lidade; e precisamente por isso não deseja a 
morte do pecador, mas que ele se converta e 
viva.  
Entrar  neste Tempo litúrgico significa aliar-se 
sempre com Cristo, contra o pecado, enfrentar , 
quer como indivíduo, quer como Igreja, o com-
bate espiritual contra o espírito do mal.  

Bento XVI, Papa Emérito 
 

 


