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COMUNIDADE EM MOVIMENTO

VIRÁ

QUARESMA: TEMPO DE ALEGRIA
A Quaresma deve ser triste e cinzenta? É

verdade que é um tempo para nos darmos
conta que necessitamos da Palavra de Deus
como o pão que comemos, para refazer as
relações com a s pessoas que temos à nossa
volta, para reconhecer e refazer caminhos,
sobretudo ao encontro dos mais
necessitados. Para perder, sofrer, morrer e
assim todos possam ganhar, desfrutar, viver,
para darmo-nos conta não chegamos a Deus
sozinhos, senão com e através dos outros,
os que amamos e os que nem sequer
conhecemos, mas que vêm ao nosso
encontro.

Este caminho conduz à Páscoa, à nova
criação. Quando o jovem Bento (depois São
Bento) vivia como um eremita, recebeu a visita
de um sacerdote vizinho que decidiu partilhar
a sua comida no dia de Páscoa. Bento
desconhecendo que dia era, recebeu-o
dizendo: “Sei que é Páscoa porque mereci
ver-te”.

A comunhão com Deus passa pelo
encontro com os homens e mulheres que nos
rodeiam. É um caminho que devemos
percorrer com entusiasmo, com um desejo
vivo, com uma fé alegre e não com tristeza.
Assim a nossa vida pode ser uma observância
quaresmal, um caminho cheio de alegria até
à santa Páscoa.

Jordi Guardiá

O Espírito, chama de amor viva...
O Pai misericórdia íntima...
Jesus, palavra de vida...
convidam-nos a caminhar
em direcção à Páscoa,
como povo universal
com o Evangelho no coração
e assim o mundo acredite
e se escute em toda a terra
a melodia de Cristo,
o Homem Novo.



MISSÃO METRÓPOLES

dia 26 de Fevereiro:

PROGRAMA
 - Catequeses Quaresmais -

“Da fé ao Baptismo: a fé como caminho de vida”
- Catequese dirigida aos Catecúmenos -

2ª Catequese Quaresmal, dia 4 de Março:
“Do Amor à Caridade”

- Catequese dirigida às Famílias -

3ª Catequese Quaresmal, dia 11 de Março:
“Anunciar o Evangelho é intervir na Cultura”

- Catequese dirigida aos Agentes Culturais -

4ª Catequese Quaresmal, dia 18 de Março:
“A caridade é luz para a fé: um coração que vê”

- Catequese dirigida aos obreiros
da solidariedade e da caridade -

5ª Catequese Quaresmal, dia 25 de Março:
“A evangelização é discernimento

da realidade à luz da fé”
- Catequese dirigida aos responsáveis pela

construção da comunidade -

6ª Catequese Quaresmal, dia 1 de Abril:
“Jesus Cristo é a novidade radical:

a fé da Igreja”
 - Catequese dirigida aos jovens -

DOMINGOS, às 18 horas, seguidas de Missa,
pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa,
D. José Policarpo - Sé Patriarcal de Lisboa

Temas:

1ª Catequese Quaresmal,

O que é?
Missão Metrópoles é o nome do projecto de nova

evangelização convocado pelo Papa Bento XVI
através do Conselho Pontifício para a Promoção
da Nova Evangelização, para 12 cidades
europeias. Este projecto foi também adoptado pelo
Patriarcado de Lisboa sob a denominação de ‘Nova
Evangelização na Cidade’. A Missão Metrópoles vai
decorrer na diocese de Lisboa de 22 de Fevereiro
a 15 de Abril.

Todo o programa da Missão Metrópoles está
previsto com a centralidade na Catedral e no
ministério do bispo diocesano e vai envolver toda
a diocese.

Para além de Lisboa acolhem esta missão as
cidades de Barcelona, Budapeste, Bruxelas,
Dublin, Frankfurt, Liverpool, Paris, Turim, Varsóvia,
Viena e Zagreb. Algumas destas cidades
organizaram, no início deste século, o Congresso
Internacional para a Nova Evangelização (ICNE).

Vídeo: Missão Metrópoles desafio à esperança

“Um programa especial para a vivência da
nossa Quaresma deste ano”. É desta forma que o
Cardeal-Patriarca de Lisboa apresenta à diocese
a Missão Metrópoles. Num vídeo publicado em
www.missaometropoles.org, D. José Policarpo
recorda que este projecto de nova evangelização
foi proposto a 12 grandes cidades europeias pelo
Papa Bento XVI.

“Isto mostra a preocupação do Santo Padre
com a reevangelização da Europa, ou mais
exactamente, com uma nova evangelização na
Europa, continente que foi a base do cristianismo
e que ultimamente tem caído numa espécie de
indiferentismo, de agnosticismo, em que as
comunidades cristãs são minorias e em que
muitas vezes nem todos os membros destas
comunidades têm uma compreensão profunda do
que é a fé”.

O vídeo pode ser visto também em:
http://www.youtube.com/patriarcadolx
O Patriarcado de Lisboa através das páginas

www.patriarcado-lisboa.pt e
www.missaometropoles.org vai transmitir em
directo todas as Catequeses Quaresmais
proferidas pelo Cardeal-Patriarca, D. José
Policarpo.



CINEMA SOLIDÁRIO

PARTILHAR.COM - "FUNDO SOLIDÁRIO"

RECEITAS
1)   Venda de doces, salgados e outros……….   2.765,40€
2)   Venda de Artigos Religiosos ……………      191,15€
3)  Venda de Natal ……………………..…     544,52€
4)  Loja Solidária...................................…      544,52€
5)   Almoço Solidário (Mealhada)…….…….    1.247,00€
6)  Cinema............... ………………….…       445,17€
7)   Donativos Diversos ………………….        60,00€
TOTAL ……………………..…………...   5.973,24€

FAMÍLIAS APOIADAS - 28
1) Rendas de casa  …..…………….......     1.420,00€
2) Água  ………………………......……       285,00€
3) Luz  …………………………….........       427,00€
4) Gás  …………………………….........        180,00€
5) Medicamentos/Farmácia  ……......…..        537,00€
6) Passes sociais  ………………….........       380,00€
7) Produtos de higiene.................….........      260,00€
8) Fraldas, dodots........................….........      435,00€
9) Cabazes de Natal …………….......…..    1.775,36€
TOTAL  …..........…………………….…    5.699,36€

Resultados - 1 de Novembro 2011 a 24 de Fevereiro 2012

Saldo anterior: 331,00€
Saldo do Fundo de Solidariedade em 24 de Fevereiro de 2012: 604,88
Famílias apoiadas com os Cabazes de Natal: 72 (108 pessoas, incluindo 47 crianças)

O mês de Janeiro encerrou com mais uma actividade
do projecto Partilhar.com, abraçada pela comunidade.
Assim, no Salão do Centro Cultural e Social, reuniu-se
mais de uma centena de miúdos e graúdos dispostos a
ajudar a causa solidária. A adesão em massa, quando
comparada com iniciativas semelhantes realizadas em
anos anteriores, encheu-nos de satisfação. Vimos
expressar o nosso agradecimento a todos os que, de
alguma forma, participaram na matiné de cinema, com
o filme Madagáscar 2! A vossa boa disposição e vontade
de partilhar foram o mote da tarde: pudemos vê-los nos
jogos infantis e no quão rápido desapareciam as delícias
do bar.

Esta iniciativa juntou-se às demais já desenvolvidas
este ano: para além da banca semanal de doces e
salgados, da presença no dia comunidade e das acções
de Natal (a habitual venda produzida pela Idade de Ouro
e a venda de presépios), contámos com algumas
novidades. A festa de Natal da catequese teve serviço
de bar a reverter para o projecto solidário e, com muita
alegria, foi aberta a Loja Solidária, cuja organização está
a cargo do Centro Social.

Por tudo isto, fiquem atentos! Teremos mais iniciativas
em breve, nas quais persistimos no apoio às famílias da
nossa comunidade. O sucesso do projecto depende de
todos. Continuamos a contar consigo!

Obrigado,

O grupo Partilhar.com

A atual situação económica e social reaviva a
sensibilidade cristã e abana as consciências para serem
expressão coerente do amor salvífico de Deus pela
humanidade. A gravíssima crise conduz as comunidades
cristãs a purificar a sua missão de testemunho do
Evangelho como salvação para a sociedade, como
abertura às interpelações de serviço fraterno, nos
diferentes níveis de realização.

A organização da pastoral sócio-caritativa, como
expressão da fé, situa-se no cerne da procura do
seguimento fiel do Evangelho. Jesus viveu
inseparavelmente para Deus, seu Pai, e para os outros,
seus irmãos, em doação radical até ao fim (Jo 13,1ss).

Qualquer que seja a situação em que os irmãos se
encontrem, importa, através do nosso agir crente,
pessoal e eclesial, ser sinais de que Deus ama e está
perto de cada pessoa.

Comissão Episcopal da Pastoral Social



Senhor, a cruz é muito pesada...
Posso cortar-lhe um bocado?

Obrigado, Senhor, por aliviares
o peso da minha cruz. Ainda pesa muito...

Posso cortar-lhe mais um pedaço?

Agora sim...
Dá gosto levar a cruz..

Usemos a cruz como uma ponte
para atravessarmos para o outro lado...

Ahh!... É demasiado pequena...
Não posso atravessar!...

Há sempre uma razão
para o peso da cruz

que cada um carrega... 

Deus nunca te pedirá
mais do que aquilo

que possas carregar.

Qualquer que seja a tua cruz,
qualquer que seja a tua dor,

haverá sempre uma luz,
um entardecer

depois da chuva,
talvez possas tropeçar

até cair...
mas Deus está sempre pronto

a responder à tua voz.

Aprendamos a carregar
a nossa cruz,
sem desistir.

Peçamos a Deus
para seguir em frente
e chegaremos ao fim.

APRENDE A LEVAR A TUA CRUZ


