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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA

Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto quarenta dias e era
tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os Anjos serviam-n’O. Depois de João ter sido preso,
Jesus partiu para a Galileia e começou a pregar o Evangelho, dizendo: «Cumpriu-se o tempo e está próximo o
reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho».

O quadro da "tentação no deserto" diz-nos que Jesus, ao longo do caminho que percorreu no meio dos
homens, foi confrontado com opções. Ele teve de escolher entre viver na fidelidade aos projectos do Pai e
fazer da sua vida um dom de amor, ou frustrar os planos de Deus e enveredar por um caminho de
egoísmo, de poder, de auto-suficiência. Jesus escolheu viver - de forma total, absoluta, até ao dom da
vida - na obediência às propostas do Pai. Os discípulos de Jesus são confrontados a todos os instantes
com as mesmas opções. Seguir Jesus é perceber os projectos de Deus e cumpri-los fielmente, fazendo da
própria vida uma entrega de amor e um serviço aos irmãos. Estou disposto a percorrer este caminho?
Ao dispor-se a cumprir integralmente o projecto de salvação que o Pai tinha para os homens, Jesus
começou a construir um mundo novo, de harmonia, de justiça, de reconciliação, de amor e de paz. A esse
mundo novo, Jesus chamava "Reino de Deus". Nós aderimos a esse projecto e comprometemo-nos com
ele, no dia em que escolhemos ser seguidores de Jesus. O nosso empenho na construção do "Reino de
Deus" tem sido coerente e consequente? Mesmo contra a corrente, temos procurado ser profetas do
amor, testemunhas da justiça, servidores da reconciliação, construtores da paz?
O chamamento a integrar a comunidade do "Reino" não é algo reservado a um grupo especial de
pessoas, com uma missão especial no mundo e na Igreja; mas é algo que Deus dirige a cada homem e a
cada mulher, sem excepção. Todos os baptizados são chamados a ser discípulos de Jesus, a “con-verterse”, a "acreditar no Evangelho", a seguir Jesus nesse caminho de amor e de dom da vida. Esse
chamamento é radical e incondicional: exige que o "Reino" se torne o valor fundamental, a priori-dade, o
principal objectivo do discípulo. | in site dos Dehonianos
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LEITURAS | 1º DOMINGO | QUARESMA | Ano B
• 1ª LEITURA: Gn 9, 8-15
• SALMO: 24(25), 4bc-5ab.6-7bc.8-9
REF: Todos os caminhos, Senhor, são amor e verdade.
• 2ª LEITURA: 1 Pe 3, 18-22
• EVANGELHO: Mc 1, 12-15

Campanha da Quaresma 2021
LER O EVANGELHO
DESAFIO: O que vou jejuar nesta Quaresma? Para me libertar do que me afasta de Deus, o que vou
retirar da minha vida para que Ele tenha o devido espaço?
MENSAGEM DO PAPA (Quaresma 2021)
“O jejum, vivido como experiência de privação, leva as pessoas que o praticam com simplicidade de
coração a redescobrir o dom de Deus e a compreender a nossa realidade de criaturas que, feitas à sua
imagem e semelhança, n'Ele encontram plena realização. Ao fazer experiência duma pobreza assumida,
quem jejua faz-se pobre com os pobres e «acumula» a riqueza do amor recebido e partilhado. O jejum,
assim entendido e praticado, ajuda a amar a Deus e ao próximo, pois, como ensina São Tomás de
Aquino, o amor é um movimento que centra a minha atenção no outro, considerando-o como um só
comigo mesmo [cf. Enc. Fratelli tutti (FT, 93)].
A Quaresma é um tempo para acreditar, ou seja, para receber a Deus na nossa vida permitindo-Lhe
«fazer morada» em nós (cf. Jo 14, 23). Jejuar significa libertar a nossa existência de tudo o que a
atravanca, inclusive da saturação de informações - verdadeiras ou falsas - e produtos de consumo, a fim
de abrirmos as portas do nosso coração Àquele que vem a nós pobre de tudo, mas «cheio de graça e de
verdade» (Jo 1, 14): o Filho de Deus Salvador.”
ORAÇÃO
Senhor: dá-nos a capacidade de viver de olhos aberto, de viver intensamente. Dá-nos de novo a graça do
canto, do assobio que imita a felicidade aérea dos pássaros, das imagens reencontradas, do riso partilhado. Torna-nos peregrinos que no visível detetam a discreta insinuação do invisível. Amén.
(in Rezar de olhos abertos, de José Tolentino Mendonça)

AOS DOMINGOS SERÁ TRANSMITIDA A CELEBRAÇÃO DA EUCARISTIA, NA IGREJA MATRIZ, ÀS 11H30,
VIA FACEBOOK DA PARÓQUIA.
Podem ser marcadas intenções no cartório paroquial.
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SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA
Neste período, em que não há receitas dos ofertórios das Eucaristias, cuja celebração
“pública” está suspensa, APELA-SE À GENEROSIDADE DA NOSSA COMUNIDADE.
Os que desejarem contribuir para o sustento nanceiro da paróquia, podem fazê-lo:
1. Entregando a sua doação no cartório paroquial.
2. Colocando a sua oferta, num envelope, na caixa de correio (junto da porta 28).
3. Transferência bancária: IBAN/paróquia: PT50 0007 0224 0000 5190 0021 0.
4. Por Multibanco, MBway ou Transferência Bancária, no link http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/
(o Patriarcado distribui pelas paróquias, posteriormente, o que foi destinado a cada uma delas).

