RENÚNCIA QUARESMAL 2017
Excerto da mensagem Quaresmal do Senhor Cardeal Patriarca

«Em cada Quaresma fazemos
uma renúncia diocesana em favor de
necessidades mais prementes. Em
2016, juntámos cerca de duzentos e
cinquenta mil euros para responder a
várias urgências sócio-caritativas.
Este ano, a renúncia destina-se a
obras no Seminário dos Olivais, onde
se formam os futuros padres para o
Patriarcado de Lisboa e para outras dioceses de Portugal, África e
Índia, alguns gratuitamente.
A manutenção e os custos deste inestimável serviço eclesial são
consideráveis, ainda que feitos com muita contenção.
Precisamos agora de restaurar a parte do edifício que tem servido
para a Conferência Episcopal Portuguesa, que sairá no próximo
Verão. Assim, poderemos cumprir a indicação da Congregação para o
Clero que prevê um “tempo propedêutico”, sempre que possível em
casa própria, como será o Seminário de Caparide, e um Seminário
Maior onde se façam depois os estudos filosóficos, teológicos e
pastorais.
Sei que posso contar com a sensibilidade e o carinho dos
diocesanos de Lisboa para com os nossos Seminários. Também aí se
aprende a ver o mundo com um olhar profundamente cristão e
pastoral, sendo este o critério maior para certificar a vocação dos
futuros padres. Mas só com a ajuda de muitos se poderá levar por
diante tão grande tarefa, que aliás beneficia, além de Lisboa, tantas
outras dioceses.
Confiemos em Deus que conhece por dentro a generosidade dos
corações e sempre recompensa “a cem por um”!
Sé Patriarcal, 1 de março de 2017
+ Manuel, Cardeal-Patriarca
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Um diálogo satânico...
O nosso programa baptismal assenta numa promessa
de renúncia a Satanás, às suas obras e às suas
seduções. Na verdade, ele é um sedutor que também
tem para Jesus - e na pessoa de Jesus, para todos nós um programa cheio de promessas: bem-estar económico,
sucesso e fama, poder ilimitado e autonomia...
Mas, com o demónio não de pode dialogar. Fundados
na aliança com o Pai, dele recebemos uma Palavra
poderosa, porque cheia de Espírito, e que nos ajuda a
vencer todas as tentações do sedutor. Ele vem para nos
separar daquele com quem fizemos aliança e a quem
prometemos fidelidade. No deserto das nossas vidas,
onde a Palavra e a Presença não se incendeiam, como
uma «sarça-ardente», temos de abrir espaços
quotidianos de vazio e de
escuta, onde a Palavra de
Deus possa ecoar e onde a
sua Presença seja sentida
como um desafio a viver o
programa do Baptismo. Só
então poderemos conhecer
e saborear a Verdade, o
Bem e a Beleza.
O Prior
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“SER PAIS, UMA ESCOLA DE VIDA”

Amar o próximo como a si mesmo (n.º 20)
«Amar o próximo como a si
mesmo». Esta frase é um paradoxo.
Quantos pacientes me dizem, após
assumir um compromisso: «Já não
tenho tempo para mim», ou, «Eu
consagro-lhe toda a minha energia»,
como se o ocupar-se do próximo
fosse a negação de si mesmo. Para
outros, a palavra próximo rima com
distância. A expressão pode ser
respeitosa ou defensiva: «Cabe-lhe a ela encontrar a solução»; ou «Esse é
um problema dela». Quando se é muito exigente consigo próprio, esta frase
soa como julgamento, porque se é também com os outros. Os próximos,
então, afastam-se para não morrer deste amor impiedoso!
Como é que “amar-se a si mesmo” pode conjugar-se com “amar o
próximo”, com um laço recíproco e não mortífero para um e outro? O “eu” de
Jung é o núcleo físico e espiritual do nosso ser. Ele é a função que une os
nossos elementos opostos, masculinos, femininos, negativos, positivos, com
a consciência da nossa “unicidade”. Amar-se a ”si” é o caminho em que eu
aceito as minhas contradições, os meus limites, graças ao meu olhar e ao
dos outros que me revelam o que eu sou e o que eles são. Amar o próximo
como a si mesmo, é entrar nesta dinâmica de compreensão de si e do outro.
Isso permite alegrar-se com as diferenças, mais do que invejá-las, assumir
as complementaridades e não ter ciúmes. Cada um tem noção daquilo que é
aos olhos do outro. Esta atitude é o oposto da de Narciso, só, fascinado pela
sua imagem, e que acaba por se afogar nela. Não seremos, por vezes,
como ele, quando procuramos a “nossa imagem” naquela, idealizada, que
nos remetem os próximos ou as revistas? Esses modelos são espelhos de
enganos. Levam-nas a “ser como”, em vez de ser “eu mesmo” e conduzem
à depressão interior!
Esta frase «amar o próximo como a si mesmo», é espantosa. Ela levanos a ter sobre nós e sobre o outro o mesmo olhar que o amor dá. O olhar
que vê, para além da imagem que a pessoa dá de si própria, o seu ser. Este
olhar é feito de verdade interior e de admiração: de criatividade e de e de
espera. «Amar como» não é da ordem do quantitativo, mais ou menos
tempo, afeto, dinheiro. Mas é este amor dinâmico que nos mostra a pedra
preciosa que somos uns para os outros. Cabe a cada um de nós engastar
essa pedra preciosa a seu gosto, em harmonia com a época em que vive!
Geneviève de Taisne, psicanalista

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 06 A 12 DE MARÇO

REFLEXÃO DA QUARESMA

Na próxima segunda-feira, dia 13
de Março, o nosso Prior vai
apresentar no auditório paroquial
a partir das 15.30h, a Reflexão da
Quaresma.
Aberta a toda a comunidade.
NÃO FALTE E DIVULGUE!
============================

LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 18,30h
- Terça-feira, 15,30h
OFICINAS DE ORAÇÃO
- Segunda-feira, 18,30h
CURSO DE PREPARAÇÃO
PARA O MATRIMÓNIO
- Terça-feira, 21,00h
ALEGRIA DO AMOR
-Segunda-feira, 15,30h
CONVÍVIOS FRATERNOS
- Terça-feira, 20,00h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
GRUPO DE JESUS
- Quarta-feira, 15,30h
RENOVAMENTO CARISMÁTICO
-Quarta-feira, 21,00h
ORAÇÃO DAS MÃES
-Quarta-feira, 16,00h
PREPARAÇÃO PARA O CRISMA
- Quinta-feira, 21,00h
AJUDA CRISTÃ
- Terça-feira, 15,30h
- Quinta-feira, 15,30h
LEGIÃO DE MARIA
- Quarta-feira, 16,00h
- Quinta-feira, 15,30h
ULTREIA
- Quinta-feira, 21,30h
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Sexta-feira, 21,30h - Capela
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-feira, 15,30
CONF. DO MENINO DE DEUS
- Quinta-feira, 15,30h
ALCOÓLICOS ANÓNIMOS
- Terça e Quinta-feira, 12.00h
- Domingo, 11,00h
NARCÓTICOS ANÓNIMOS
- Sábado - 18,00h
COMEDORES ANÓNIMOS
- Segunda-feira, 19,00h
FAMÍLIAS ANÓNIMAS
- Segunda-feira, 18,30h

