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Retiros dos Sacerdotes
Nas duas próximas semanas realizam-se os exercícios
espirituais para os sacerdotes do Patriarcado de
Lisboa. O padre Daniel fará o seu retiro nesta semana
que inicia e o padre António na semana seguinte. Os
retiros decorrem entre segunda e sexta-feira. Rezemos
pelos nossos sacerdotes, particularmente nesta semana.

Palavra de Reconciliação
Nunca se deve esquecer que «a Palavra de Deus
é palavra de reconciliação, porque nela Deus
reconcilia consigo todas as coisas (cf. 2 Cor 5,
18-20; Ef 1, 10). O perdão misericordioso de
Deus, encarnado em Jesus, reabilita o pecador».
Pela Palavra de Deus, «o fiel é iluminado para
poder conhecer os seus pecados e é chamado à
conversão e à confiança na misericórdia de
Deus». Para que se aprofunde a força
reconciliadora da Palavra de Deus, recomenda-
se que o indivíduo penitente se prepare para a
confissão meditando um trecho apropriado da
Sagrada Escritura e possa começar a confissão
com a leitura ou a escuta de uma advertência
bíblica. Depois, ao manifestar a sua contrição, é
bom que o penitente utilize «uma oração
composta de palavras da Sagrada Escritura».

Verbum Domini

Maria, Virgem Imaculada
Afastai de nós o espírito da preguiça,
do desalento, do domínio
e das palavras inúteis.
Lembrai aos vossos servos,
o espírito da castidade, da humildade,
da perseverança e da caridade.
Sim, nosso Senhor e nosso Rei,
concedei-nos a graça
de ver os nossos pecados
e de não julgar os nossos irmãos,
porque Vós Sois bendito
agora e pelos séculos dos séculos.

Santo Efrém, o Sírio (Séc. IV)

Mãe de Deus e Nossa Mãe,
Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Portugal e do mundo
inteiro: Fazei-nos seguir o vosso Filho, no apelo evangélico
à decidida conversão a Deus e ao serviço do próximo,
sobretudo dos que mais precisam de ser acolhidos,
respeitados e amparados, ao longo do percurso completo
da vida de cada um. Olhai por todas as mães, para que
recebam o dom dos seus filhos, desde o momento da sua
concepção, contando com o apoio dos seus familiares e
duma sociedade que legal e praticamente reconheça o
valor da vida como o primeiro dos valores, imprescindível
base de todos os demais. (...) Como mãe e mestra, ensinai-
nos a estar igualmente próxiomos das necessidades dos
outros e a acompanhá-los na vida e até à morte natural,
não lhe faltando nunca com os cuidados e a convivência
onde o amor realmente se comprova em especial na
doença e na agonia, como Vós mesma estivestes junto à
cruz do vosso Filho. (...)

D. Manuel Clemente na conclusão da visita da imagem de
Nossa Senhora de Fátima ao Patriarcado de Lisboa,
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Via Sacra Vicarial
No próximo Domingo, dia 21 de Fevereiro, realiza-se a
habitual Via Sacra da nossa Vigararia de Oeiras.
Presidida pelo senhor D. Joaquim Mendes, tem lugar na
paróquia de Porto Salvo, com início às 16 horas.
Enquanto paroquianos de Algés e Miraflores, somos
também convidados a participar.

O Contributo Paroquial
É um dos cinco Preceitos da Santa Mãe Igreja a
contribuição dos fiéis para as despesas do culto e a
sustentação do clero. Também desta forma se manifesta
o mistério da Comunhão na Igreja onde cada um é
chamado a crescer na co-responsabilidade e na
unidade.
Segundo o Catecismo da Igreja Católica, este Preceito
aponta aos fiéis a «obrigação de, conforme as suas
possibilidades, prover às necessidades da Igreja de
forma que ela possa dispor do necessário para o culto
divino, para as obras apostólicas de caridade e para a
honesta sustentação dos seus ministros» CIC Nº 2043.
Tradicionalmente, este preceito tem-se concretizado,
também, no Contributo Paroquial, ou Côngrua. Com as
dificuldades económicas actuais, é hoje menos aquilo
que muitas famílias podem dar. Esperamos que esta
quebra possa ser colmatada por um número crescente
de novas famílias inscritas no Contributo Paroquial. Esta
é uma forma indispensável de fazermos face às
despesas que continuam a aumentar. Podeis encontrar à
entrada da igreja os desdobráveis com a inscrição e
todas as informações necessárias.

O termo «Quaresma»
O termo “Quaresma” deriva do latim “ quadragésima
dies”, que significa quadragésimo dia. Período do ano
litúrgico que se inicia na Quarta-feira de Cinzas e
terminará na Quinta-feira Santa até à missa “in Coena
Domini”.
Em meados do Séc.II passou a ser uma prática
penitencial preparatória para a Páscoa, com jejum.
Pelo Séc. IV o período quaresmal “caracterizava-se
como tempo de penitência e renovação interior para
toda a Igreja, inclusive por meio de jejum e de
abstinência”, o que permanece nos dias de hoje.
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