Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”.
> Viseu: Diocese destina renúncia quaresmal para Moçambique e para
as vítimas dos incêndios
O bispo de Viseu informa que a renúncia quaresmal 2018 se destina
a um projecto de assistência social em Moçambique e a ajudar as vítimas
dos incêndios de Outubro de 2017 na área da diocese. “São dois objectivos
que foram considerados pertinentes e a justificar que olhemos, com
solidariedade, quem precisa e quem, em acção missionária, ajuda a
promover populações e causas que tragam melhores condições e qualidade
de vida a todos”, escreve D. Ilídio Leandro. Num comunicado enviado à
Agência ECCLESIA, o bispo informa que o projecto de assistência social
em Moçambique é da responsabilidade dos Padres Vicentinos, a
Congregação da Missão, e a ajuda às vítimas dos incêndios de Outubro de
2017, no território da diocese, vai ser atribuído pela Cárias Diocesana de
Viseu. Para D. Ilídio Leandro cabe a todas as pessoas e, “de forma
especialíssima, aos cristãos”, viver a Páscoa com gestos, atitudes e obras
“de partilha e de comunhão” com quem mais precisa. Neste contexto, alerta
para o “desprezo pela vida humana”, pelas pessoas mais desfavorecidas e
pelos “valores fundamentais das pessoas e da sociedade”. O destino da
Renúncia Quaresmal 2018 foi proposto pelo bispo viseense e teve a
aceitação de todos os membros do Conselho Presbiteral. A renúncia
quaresmal é uma prática proposta pela Igreja Católica em que os fiéis
abdicam da compra de bens adquiridos habitualmente noutras épocas do
ano. Na sua mensagem, D. Ilídio Leandro convida também os cristãos em
Viseu a participarem nas celebrações da Páscoa nas comunidades da diocese
a começar já no Domingo de Ramos, dia 25 de Março, celebração que
marca o início da Semana Santa, e Tríduo Pascal. Desde já, o bispo de
Viseu deseja também uma “Santa e Feliz Páscoa” vivida com “paz, amor e
abertura solidária a todos os irmãos, sobretudo aos que mais precisam”.

de 25 de Março a 01 de Abril de 2018

_______________________________________________________

Domingo de RAMOS da PAIXÃO – ano B

***********************************************************************
Domingo
25
9h Queiriz
9h
Forninhos
10h30
Dornelas
10h30
PenaVerde
14h30
Matança

2ª feira
26

4ª feira
28

21h
Concerto de
Páscoa no
Centro
Social Pe.
José
Augusto da
Fonseca.

5ª feira
29

10h Missa
Crismal na
Sé de
Viseu.

18h30
Prado
(PenaVerde)

*
Confissões:
16h
Cortiçada
17h
Valverde
17h30
Eirado
18h
Carapito
N.B.:

3ª feira
27

11h Lar de
Dornelas
17h
Colherinhas
(Dornelas)

15h
Matança
16h
Forninhos
17h
Dornelas
18h15
Queiriz
19h30
PenaVerde

6ª feira
30
16h
Matança
17h30
Forninhos
19h
Dornelas
17h Queiriz
18h30
PenaVerde
21h
Encenação
“Vida de
Jesus” no
Centro
Cultural de
Aguiar da
Beira.

Sábado
31

Domingo
01 Abril

8h
PenaVerde

19h
Dornelas
21h
PenaVerde

9h30
Dornelas
11h
Matança

Folha D ominical

14h
Queiriz

Boletim In(Formativo)

15h30
Forninhos

Pe. Jorge Gomes: 934118633 * paroquiasagb@gmail.com
Pe. André Silva: 968239911 * aguiardabeiraparoquias@outlook.com
Pe. Silvério Cardoso: 232577113 – Carapito
Residência Paroquial * 3570-047 Aguiar da Beira * 232688122

Palavra de Deus…

Palavra na Vida…

Leitura I
Is. 50, 4-7
«Não desviei o meu rosto dos que Me ultrajavam,
mas sei que não ficarei desiludido»

Na liturgia deste último Domingo da Quaresma a cruz
apresenta-nos a lição suprema, o último passo desse caminho de vida
nova que, em Jesus, Deus nos propõe: a doação da vida por amor.
Celebrar a paixão e a morte de Jesus é abismar-se na contemplação de um Deus a quem
o amor tornou frágil… Por amor, Ele veio ao nosso encontro, assumiu os nossos limites
e fragilidades, experimentou a fome, o sono, o cansaço, conheceu a mordedura das
tentações, experimentou a angústia e o pavor diante da morte; e, estendido no chão,
esmagado contra a terra, atraiçoado, abandonado, incompreendido, continuou a amar.
Desse amor resultou vida plena, que Ele quis repartir connosco “até ao fim dos tempos”:
esta é a mais espantosa história de amor que é possível contar; ela é a boa notícia que
enche de alegria o coração dos crentes. Contemplar a cruz onde se manifesta o amor e a
entrega de Jesus significa assumir a mesma atitude que Ele assumiu e solidarizar-Se
com aqueles que são crucificados neste mundo: os que sofrem violência, os que são
explorados, os que são excluídos, os que são privados de direitos e de dignidade…
Olhar a cruz de Jesus significa denunciar tudo o que gera ódio, divisão, medo, em
termos de estruturas, valores, práticas, ideologias; significa evitar que os homens
continuem a crucificar outros homens; significa aprender com Jesus a entregar a vida
por amor… Viver deste jeito pode conduzir à morte; mas o cristão sabe que amar como
Jesus é viver a partir de uma dinâmica que a morte não pode vencer: o amor gera vida
nova e introduz na nossa carne os dinamismos da ressurreição. Um dos elementos mais
destacados no relato marciano da paixão é a forma como Jesus Se comporta ao longo de
todo o processo que conduz à sua morte… Ele nunca Se descontrola, nunca recua, nunca
resiste, mas mantém-Se sempre sereno e digno, enfrentando o seu destino de cruz. Tal
não significa que Jesus seja um herói inconsciente a quem o sofrimento e a morte não
assustam, ou que Ele Se coloque na pele de um fraco que desistiu de lutar e que aceita
passivamente aquilo que os outros Lhe impõem… A atitude de Jesus é a atitude de
quem sabe que o Pai Lhe confiou uma missão e está decidido a cumprir essa missão,
custe o que custar. A “angústia” e o “pavor” de Jesus diante da morte, o seu lamento
pela solidão e pelo abandono, tornam-n’O muito “humano”, muito próximo das nossas
debilidades e fragilidades. Dessa forma, é mais fácil identificarmo-nos com Ele, confiar
n’Ele, segui-l’O no seu caminho do amor e da entrega. A humanidade de Jesus mostranos, também, que o caminho da obediência ao Pai não é um caminho impossível,
reservado a super-heróis ou a deuses, mas é um caminho de homens frágeis, chamados
por Deus a percorrerem, com esforço, o caminho que conduz à vida definitiva. A
solidão de Jesus diante do sofrimento e da morte anuncia já a solidão do discípulo que
percorre o caminho da cruz. Quando o discípulo procura cumprir o projecto de Deus,
recusa os valores do mundo, enfrenta as forças da opressão e da morte, recebe a
indiferença e o desprezo do mundo e tem de percorrer o seu caminho na mais dramática
solidão. O discípulo tem de saber, no entanto, que o caminho da cruz, apesar de difícil,
doloroso e solitário, não é um caminho de fracasso e de morte, mas é um caminho de
libertação e de vida plena. A figura do jovem que, no jardim das Oliveiras, deixou o
lençol que o cobria nas mãos dos soldados e fugiu pode ser figura do discípulo que,
amedrontado e desiludido, abandonou Jesus.

Leitura do Livro de Isaías
O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba
dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs
Ele desperta os meus ouvidos, para eu escutar, como escutam os
discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem
recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos
que me arrancavam a barba; não desviei o meu rosto dos que me
insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio, e, por
isso, não fiquei envergonhado; tornei o meu rosto duro como pedra, e sei
que não ficarei desiludido.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL Sal. 21 (22), 8-9.17-18a.19-20.23-24 (R. 2a)
Meu Deus, meu Deus, porque me abandonastes?
LEITURA II
Filip 2, 6-11
«Humilhou-Se a Si próprio; por isso Deus O exaltou»
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses
Cristo Jesus, que era de condição divina, não Se valeu da sua igualdade
com Deus, mas aniquilou-Se a Si próprio. Assumindo a condição de
servo, tornou-Se semelhante aos homens. Aparecendo como homem,
humilhou-Se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por
isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome que está acima de todos os
nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e
nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para
glória de Deus Pai.
Palavra do Senhor.
Evangelho – forma longa
Mc 14, 1 – 15, 47
O Evangelho de São Marcos é o mais antigo, porque escrito
antes dos outros, e é também o mais breve, não só na história da Paixão
como em todo ele. Este evangelista aponta com bastante realismo alguns
episódios fruto de especial observação de situações particulares e até
pitorescas, como a que envolve o servo do sumo sacerdote aquando da
prisão de Jesus.
N Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos (…)

ORAÇÃO…
Senhor, tal como a multidão que de alma e coração te aclama e
louva para depois friamente te entregar e condenar, encontra nos meus
dias incoerência entre fé e vida. Dá-me a graça de ser tudo e todo em Ti.
Ajuda-me a encontrar na tua Paixão a certeza do teu amor
incondicional. Que esta Semana Maior, que hoje começa faça os meus
gestos e palavras mais próximos da minha fé.
(In Evangelho Diário 2018, Editorial A.O.)

