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Jesus esteve no deserto, conduzido pelo Espírito,
e foi tentado pelo Diabo.
Queridos irmãos,
Iniciámos na Quarta-feira de Cinzas o tempo quaresmal e durante estes quarenta
dias seremos conduzidos ao deserto, tal como Jesus, para nos deixarmos encontrar por
Deus. Estamos a caminho da Páscoa e por isso a Igreja Mãe prepara-nos o caminho para
acolhermos o triunfo da Vida com um coração renovado e puriﬁcado.
Jesus permaneceu no deserto quarenta dias, conduzido pelo Espírito Santo. As
tentações de Jesus no deserto não cons,tuem um acontecimento isolado na sua vida e
ministério - são o início de uma luta contra o Diabo que se prolongará até à sua morte
em Jerusalém. No Evangelho que hoje escutamos, Jesus escolhe conﬁar-se a Deus, como
uma decisão que não deixa dúvidas, uma decisão deﬁni,va e vital. Jesus é tentado na
sua relação com o Pai; mas o seu coração está permanentemente voltado para o Pai do
Céu e por isso abandona-se totalmente nas suas mãos, deixa que seja o Espírito Santo a
conduzi-l’O, numa oração que faz do relacionamento com o Pai o seu tudo e da Palavra a
sua Luz e alimento.
A Quaresma é o tempo propício para nos aproximarmos de Deus e da sua vontade, para procurarmos o Seu rosto, na oração mais intensa e fecunda, na escuta da Palavra que nos alimenta, no desprendimento de tudo aquilo que nos carrega e nos distrai
do essencial. Alimentados pelo próprio Deus, a proposta deste i,nerário é voltarmo-nos
para o Pai, como Jesus, e resis,r às tentações que nos proporcionam estados de felicidade efémeros e men,rosos, porque afastados do caminho do Senhor.
Peçamos a Deus a sabedoria para percorrer este caminho até à Páscoa, tomemos
as armas que nos oferece a Santa Igreja (oração, esmola e jejum) e preparemo-nos para
celebrar a alegria da ressurreição, conscientes da luta mas animados pela esperança da
misericórdia do Senhor que vem até nós.
Saúda-vos com es,ma,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
LC 4, 1-13
Para nós, hoje o Senhor vem
chamar a atenção da forma
como vencer as tentações do
deserto, pois para seguir os planos do Pai, tenho que acima de
tudo não esquecer, que mais
importante que o pão para viver, é a Palavra de Deus.
A vida fácil, com riqueza, poder,
aplausos, não é o que o Senhor
quer para mim. Se eu quero ter
uma vida consonante com o
querer do Senhor, terá que ser
com humildade, sem totalitarismo, mas pôr-me ao serviço dos
outros, dos que mais precisam,
sem esperar aplausos ou honrarias. Que os dons que o Senhor
me dá sejam postos a render
junto dos mais necessitados,
doentes e fragilizados.
Peço ao Senhor que me ajude a
vencer as tentações, que não
me deixem cumprir o plano
que o Senhor tem para mim.
Maria Antonieta Vidreiro

Coordenadora da Pastoral da
Saúde

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO
1º DOMINGO DA QUARESMA
1ª Leitura - Dt 26, 4-10
Quando apresentares os primeiros frutos das
tuas colheitas, o sacerdote receberá o cesto
das tuas mãos e o colocará diante do altar do
Senhor teu Deus.
Salmo - 90
Eu digo ao Senhor: «Meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu tenho a certeza que existis!»
2ª Leitura - Rm 10, 8-13
Se com a tua boca dizes que Jesus é o Senhor,
se no teu coração acreditas que Deus O ressuscitou dos mortos, então serás salvo.
Evangelho - Lc 4, 1-13
Respondeu-lhe Jesus: «Está escrito: Adorarás o
Senhor teu Deus, e somente a Ele tributarás
culto.»

Salmo Responsorial
Estai comigo, Senhor, no
meio da adversidade.
CONFERÊNCIAS DE
S. VICENTE DE PAULO
No ﬁnal das Eucaris,as do próximo domingo
dia 10 de Março (incluindo a Vesper,na de
sábado, dia 9), os Vicen,nos farão o habitual
peditório para os nossos irmãos mais necessitados. Sejamos generosos.

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS
Sábados: Vespertinas , em S. José às 16.00 h. e 18.30 h.
Domingos: Na Igreja de S. José às 10.00 h.;
Na Igreja Paroquial às 12.00 h. e 18.30 h.

A MENSAGEM DE FÁTIMA
NO NOSSO TEMPO
Caros irmãos e Irmãs em Cristo
Aproveitemos a presença dos nossos
Pastores na nossa paróquia, para
con,nuar a descobrir a mensagem
de Fá,ma, hoje.
Todos sabemos que na Mensagem
de Fá,ma aos pastorinhos, Nossa
Senhora lhes pediu orações e sacriLcios, pela paz no Mundo, a conversão dos pecadores mas também pelo
Santo Padre, O Papa, a piedade popular e simples da reza do terço, a
Adoração ao SanMssimo Sacramento
e os 5 primeiros sábados para reparação do Coração Imaculado de Maria, a todos sem excepção de cor e
nacionalidade. Para isso temos de
ter fé.
É a fé que nos dá a força para pedir à
Mãe para interceder junto do Pai,
nas nossas necessidades. Não esqueçamos o que nos disse o Papa Francisco em Fá,ma «TEMOS MÃE»
Peçamos à Virgem de Fá,ma-Nossa
Senhora do Rosário, que re,remos
bons frutos da visita dos nossos Pastores à nossa Vigararia, par,cularmente à nossa Paroquia.
O Movimento da Mensagem de Fá,ma, ajuda-nos a fazer o caminho pedido pela Mensagem, com as diver-

sas acções que tem para isso, como
re,ros de doentes, dias de oração e
outras. Consultemos os cartazes aﬁxados nas nossas Igrejas.
Maria Antonieta Vidreiro

Movimento da Mensagem de Fá,ma

VAMOS CONSTRUIR A
IGREJA
No próximo dia 31 de Março teremos mais um almoço comunitário
com dois objec,vos principais: reforçar o vínculo à comunidade, promovendo o encontro entre os paroquianos e a obtenção de fundos para a
construção da Igreja de São José. Os
bilhetes para o almoço comunitário
já estão à disposição de todos. São
apenas 15 ,jolos. Aproveitemos este
dia para construir a comunidade paroquial.

A PALAVRA EM CADA DIA
De 11 a 17 de Março
11 - Lev 19, 1-2. 11-18; Sl 18 B;
Mt 25, 31-46
12 - Is 55, 10-11; Sl 33; Mt 6, 7-15
13 - Jn 3, 1-10; SI 50; Lc 11, 29-32
14 - Est 4, 17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sl 137;
Mt 7, 7-12
15 - Ez 18, 21-28; Sl 129; Mt 5, 20-26
16 - Dt 26, 16-19; SI 118; Mt 5, 43-48
17 - Gn 15, 5-12.17-18; Sl 26;
Fl 3, 17 — 4, 1; Lc 9, 28b-36

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DE SEMANA
De 3ª a 6ª: Na Igreja de S. José às 09.00 h., na Igreja Paroquial às 18.30 h.
Sábados: Na Igreja Paroquial às 09.00 h.

A BÍBLIA SAGRADA
NOVO TESTAMENTO
CARTA AOS FILIPENSES
Paulo começa por agradecer; sempre
que se lembra dos ﬁlipenses dá graças,
porque sempre par,ciparam com ele
na obra do Evangelho. Paulo reza para
que eles tenham mais amor, conhecimento, discernimento e produzam uma
boa «colheita» ﬁnal. O facto de estar
preso, diz Paulo, é uma coisa boa, no
sen,do em que fez avançar o Evangelho. Não sabe como vão ﬁcar as coisas,
mas não tem medo da morte. Insiste
para que os ﬁlipenses se mantenham
ﬁrmes e se sirvam uns aos outros como
Cristo. Depois, menciona a letra de um
hino da igreja primitiva, que diz que Jesus
se tornou escravo para servir os outros e,
por isso, foi exaltado sobre todos. Fala da
possibilidade de lhes enviar Timóteo, e vai
enviar Epafrodito, um dos deles, que tem
estado gravemente doente. Lembra-lhes
que a justiça vem da fé em Cristo e que
devem persistir, continuar a correr a corrida como atletas que correm com os olhos
no prémio. Por fim, apela a dois membros
da igreja para que façam as pazes. Alegrem-se sempre, lembrem-se do que é
verdadeiro, puro e honroso, escreve Paulo. E termina como começou; a agradecer
o cuidado, a preocupação e as boas
recordações pela forma como sempre o
apoiaram.

Vida em Comunidade
Calendário Paroquial
12 de Março - Reunião do Movimento
Cristão de Reformados - Vida Ascendente, às 15.00 h., na Igreja de
S. José.
12 de Março - Reunião dos MEC - Ministros Extraordinários da Comunhão, às 21.00 h., na Igreja de S.
José.
12 de Março - Reunião de Etapas da
Catequese, às 21.30 h., na Igreja de
S. José.
13 de Março - VI Aniversário da Eleição do Papa Francisco.
14 de Março - Aniversário natalício de
D. Joaquim Mendes.
14 de Março - Reunião do Clero da
Vigararia II, na Paróquia da Portela.
15 de Março - Encontro da Pastoral
Litúrgica da Vigararia II com o Cardeal Patriarca de Lisboa, às 21.30 h,
na Paróquia do Beato.
16 de Março - Recolecção Paroquial
da Quaresma.
16 e 17 de Março - Acampamento dos
Animadores do CNE 230.
16 de Março - Rito da eleição dos Catecúmenos, na Celebração das
18.30 h., na Igreja de S. José.
17 de Março - Hora de Laudes, às
09.30 h., na Igreja de S. José.
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