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Abraão acreditou no Senhor,
o que lhe foi atribuído como jusça.
Queridos irmãos,
Escutamos hoje, na primeira leitura, a Promessa de Deus a Abraão. Não apenas
um ﬁlho no meio da esterilidade de Sara, mas uma terra e uma descendência numerosa. “Esperando contra toda a esperança”, a fé de Abraão “foi-lhe atribuída em conta de
jus&ça”. É uma aﬁrmação impressionante que será retomada e comentada largamente
por São Paulo (sobretudo nas cartas aos Gálatas e aos Romanos), para sublinhar como é
precisamente a fé que introduz na salvação.
E em que consiste esta fé? Em dar crédito a Deus sem ter outros mo&vos para
conﬁar n’Ele que não sejam a sua própria Pessoa. Dar crédito a Deus signiﬁca abandonarmo-nos nas Suas mãos, acreditar que Deus tem um projecto de salvação para nós,
deixarmo-nos conduzir pela Sua Palavra e pela Sua providência. É pela fé que Abraão
deixa a segurança da parentela e o conforto dos seus bens, é pela fé que Abraão se
“amarra” apenas ao Senhor e percorre o caminho que Ele lhe indica.
A peregrinação quaresmal, vivida na conversão e na fé, tem como meta a Páscoa
da Ressurreição e da plena comunhão com Deus. A Transﬁguração de Jesus que hoje
escutamos no Evangelho é sinal e anúncio da Sua gloriﬁcação. Depois de ser entregue
às mãos dos homens, na obediência a fé à vontade do Pai, Jesus é gloriﬁcado ao terceiro dia e mostra-nos o caminho da misericórdia, isto é, o caminho do céu.
A Quaresma é, por isso mesmo, o tempo favorável para estabelecermos uma
relação pessoal e profunda com o Pai, relação marcada pela conﬁança total que nos
impele a colocar toda a nossa vida nas mãos do Senhor, sem reservas de qualquer espécie. Deixemo-nos conduzir pelo Amor de Deus e peçamos-Lhe o dom da fé para não
desfalecermos nesta travessia pelo deserto.
Saúda-vos com es&ma,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
LC 9, 28B-36
«Este é o meu Filho, o meu Eleito:
escutai-O».
Esta Palavra ressoa em mim a ideia
que, como ﬁlha de Deus, importa
deixar imprimir na minha vida de
catequista, escuteiros, proﬁssional,
amiga e mãe, este amor que tudo
pode, tudo transforma.
Neste evangelho, Jesus Filho Amado
de Deus, ensina-nos a subir ao monte para orar. Que eu saiba escutar
Deus na minha vida, que saiba subir
ao monte para orar mesmo na diﬁculdade, na dor e na solidão.
Hoje, na inquietação de fazer parte
da grande família cristã, independentemente da origem e da nação,
que eu saiba sempre, ter um olhar
contempla&vo e de amor para a
diferença.
Animada pelo exemplo de Jesus,
saiba viver a esperança de me deixar guiar sem ques&onar, sem me
impor. Me deixe invadir com a certeza que que só Deus basta! Que
Ele É luz e guia.
Glória Ramião

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO
2º DOMINGO DA QUARESMA
1ª Leitura - Gn 15, 5-12.17-18
O Senhor disse a Abraão: «Olha para o
céu, e conta as estrelas [...]. Esta será a
tua descendência.!» Abrão &nha fé no
Senhor e o Senhor acreditava que ele
era justo.
Salmo - 26
O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem devo ter medo?
2ª Leitura - Fl 3, 17 — 4, 1
Temos a nossa cidadania no céu, de onde aguardamos como Salvador o Senhor
Jesus Cristo.
Evangelho - Lc 9, 28b-36
Da nuvem, uma voz se fez ouvir: «Este é
o meu ﬁlho, aquele que Eu escolhi: Escutai-O!» E depois da voz se ter feito ouvir,
apenas havia Jesus, sozinho.

Salmo Responsorial
O Senhor é a minha luz
e a minha
salvação.

Catequista
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.

DIA PAROQUIAL DO DOENTE

Deus já &nha falado com Abraão, mas
esta é a primeira vez que Ele lhe aparece numa visão. Ele conﬁrma ao Patriarca a sua promessa de lhe dar uma descendência tão grande como a das estrelas do céu. Abraão novamente conﬁa no
Senhor e o Senhor sabe reconhecer a
sua jus&ça. A aliança com Abraão é de
alguma forma uma nova Criação.
A montanha é, para Jesus, um local privilegiado de oração. O nome da montanha não é especiﬁcado, mas envolve
Moisés e Elias. Jesus é literalmente
transﬁgurado e as suas roupas brilham
«duma brancura deslumbrante». Os
profetas Moisés e Elias aparecem «em
glória», ao lado de Jesus, e conversam
com ele sobre a sua «par&da» (literalmente: o seu êxodo). A presença única de Moisés e Elias simbolizam «a Lei e os Profetas» das Escrituras
judaicas. A voz de Deus conﬁrma o estatuto especial de Jesus: ele é O seu
«Filho escolhido» e ele é o Profeta que
deve ser escutado. A cena antecipa o
glorioso êxodo de Jesus, que emergirá
vitorioso da morte.

Celebra-se no próximo dia 30 de
Março, sábado, o Dia Paroquial do
Doente, aberto a todos os doentes
e idosos da Paróquia, com o seguinte programa :
• 16h. - Eucaris&a na Igreja de S.
José com celebração do Sacramento da Santa Unção.
• 18h30- Lanche e convívio nas instalações do Centro Social Paroquial.
Para receber o Sacramento da Santa
Unção devem os interessados
(doentes e idosos) inscrever-se nas
receções das nossas igrejas até ao
próximo dia 28 de Março (5ª. feira),
dia em que haverá uma pequena
celebração de preparação para o
Sacramento, às 17.00 h. na Igreja de
S. José.

A PALAVRA EM CADA DIA
De 18 a 24 de Março
18 - Dn 9, 4b-10; Sl 78; Lc 6, 36-38
19 - 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16; Sl 88;
Rm 4, 13. 16-18.22;
Mt 1, 16-18.21-24a
20 - Jr 18, 18-20; SI 30; Mt 20, 17-28
21 - Jr 17, 5-10; Sl 1; Lc 16, 19-31
22 - Gn 37, 3-4.12-13a.17-28; Sl 104;
Mt 21, 33-43. 45-46
23 - Mq 7, 14-15.18-20; SI 102;
Lc 15, 1-3. 11-32
24 - Ex 3, 1-8a. 13-15; Sl 102;
1 Cor 10, 1-6. 10-12; Lc 13, 1-9

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 COLOSSENSES
Paulo começa por dar graças pela igreja
de Colossos. Foi Epafras, o fundador
desta igreja, quem lhe trouxe noUcias.
Paulo ora para que os membros da igreja vivam vidas dignas de Cristo. Jesus é a
suprema imagem do Deus invisível. A
sua morte fez com que fosse possível
apresentarmo-nos diante de Deus sem
culpa e irrepreensíveis. Paulo fala acerca das suas lutas e sofrimentos, que não
são somente em favor daqueles que ele
encontrou, mas também de igrejas como a de Colossos e Laodiceia. Insiste
para que não se deixem enganar por
falsos ensinamentos. Ninguém deve
condená-los tendo por base teorias tolas e mis&cismos estranhos ou leis judaicas an&quadas. Em vez disso, foram
criados para uma vida nova. Portanto,
devem pôr de parte a an&ga forma de
viver - as men&ras, a idolatria e as paixões demoníacas - e lembrar-se que,
como escolhidos de Deus, devem viver
juntos em amor. Paulo estabelece normas acerca da vida domés&ca e familiar
antes de dar algumas instruções ﬁnais:
dediquem-se à oração, conduzam a vossa vida de forma sábia, lembrem-se de
Paulo prisioneiro. E, não se esqueçam de
passar esta carta à igreja de Laodiceia.

Ao que parece, os Colossenses foram
seduzidos a seguir uma seleção de leis
judaicas sobre alimentação, adoração
aos anjos e os fes&vais pagãos da lua
nova. Paulo escreve a incen&vá-los a
livrarem-se dessas armadilhas. A grande
mensagem aqui é a supremacia de Cristo. Cristo é a verdadeira imagem de
Deus, o que governa todas as coisas.

RENÚNCIA QUARESMAL
Os sobrescritos distribuídos no passado ﬁm-de-semana des&nam-se à
Renúncia Quaresmal, este ano para
a Cáritas Venezuelana. Solicitamos a
sua entrega nas Celebrações do Domingo de Ramos ou da Semana Santa. Por favor, não esqueça.

Vida em Comunidade
Calendário Paroquial
19 de Março - Solenidade de São José.
23 e 24 de Março - Peregrinação vicarial de jovens a Fá&ma.
23 de Março - Rito do I EscruUnio, na
Celebração das 18.30 h., na Igreja
de S. José.
24 de Março - Hora de Laudes, às
09.30 h., na Igreja de S. José.
24 de Março - Encontro dos Catequistas da Vigararia II com o Cardeal
Patriarca de Lisboa, às 17.00 h, na
Paróquia de Moscavide.

IGREJA PAROQUIAL - R. Cidade de João Belo - Tel. 218 533 738
IGREJA DE S. JOSÉ - R. Cidade de Bissau - Tel. 218 513 758
Internet –.paroquiaolivaissul@gmail.com
www.paroquiaolivaissul.pt;

