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Domingo, 22 de Março de 2015
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E VENHAM MAIS CEM!

O vosso Pároco,

Padre Mário Faria Silva

1. Reunião Geral de Catequistas � Encontro de Formação

Este Domingo, dia 22 de Março, entre as 13:00 e as 17:00 horas, haverá no Centro
de Infância, Tercena, um encontro de formação para Catequistas.

2. Confissões de preparação para a Páscoa

Dia 25 de Março, às 17:30 horas � Valejas, às 21:00 horas � Barcarena
Dia 26 de Março, às 17:30 horas � Leceia , às 21:00 horas � Tercena
Dia 27 de Março, às 21:00 horas � Queluz de Baixo

3. Domingo de Ramos na Paixão do Senhor � Dia 29 de Março

Bênção e Procissão dos Ramos seguida de Missa
Queluz de Baixo � 8:45 horas (Casa das Irmãs); Tercena � 10:15 horas (Jardim ao
lado da Igreja); Valejas � 10:30 horas (Igreja); Leceia � 11:00 horas (Igreja); Barcarena
� 11:45 Horas (Capela de S. Sebastião).

4. 24 Horas para o Senhor

Respondendo ao �desafio� que o Santo Padre nos
lançou na sua Mensagem para a Quaresma, vamos
ter, na nossa Paróquia (Igreja Paroquial) 24 horas
de, ininterruptas, de oração.
O início será às 12:00 horas do dia 28 de Março
(Sábado), com a Celebração da Santa Missa. De
seguida o Santíssimo Sacramento será exposto no
trono, ficando à Adoração dos Paroquianos até cerca
das 11:30 horas do dia 29 de Março (Domingo). A
esta hora haverá a Bênção do Santíssimo Sacramento,
seguindo-se a Procissão dos Ramos e a Celebração
da Missa.
O horário atribuído aos diferentes Grupos Paroquiais
pode ser consultado na página de internet da
Paróquia (www.paroquiadebarcarena.pt). Todos os
Cristãos estão convidados a participarem nestas 24
Horas de Oração, escolhendo o horário que lhes for
mais conveniente.

5. Dia do Sim

No dia 18 de Abril (Sábado), com início às 14:00 horas, a Catequese de toda a
Paróquia vai viver uma tarde diferente: �A Tarde do Sim!�. Esta actividade decorrerá
nas instalações da �International School� � Escola Internacional, em Barcarena. É
uma actividade que pretende também envolver os Pais.

6. Prestação de Contas � Pastoral Sócio-Caritativa

Saldo em 31 de Dezembro de 2013 � 3 462,46 �
Donativos durante o Ano de 2014 � 1 560,00 �
Pagamentos durante o Ano de 2014 (Medicamentos, Água, Luz, Passes, Alimentação,
etc.) � 3 067,84 �
Saldo em 31 de Dezembro de 2014 � 1 954,62 �

Normalmente pensamos que o acumular de quantidade gera uma nova qualidade
e/ou um novo �estatuto�. Nem sempre é verdade, mas podemos acreditar que,
pelo menos, o acumular de conhecimento vai gerando nova qualidade de vida.
Esperamos, por isso, que �Na Barca da Fé� ao editar o seu número cem, se liberte
da sua condição de decenário para transitar por direito próprio para outro patamar,
agora o correspondente à sua condição de centenário. Fazemos votos para que
este salto consubstancie um aumento na sua capacidade de unir ainda mais os
paroquianos desta grande terra de Barcarena.

Se o �Na Barca da Fé� fosse um bolo, pôr-lhe-íamos cem velas. Porém não é um
bolo e velas não se coadunam muito com o papel que serve o seu suporte físico.
Como assinalar então esta efeméride? Singelamente, aumentando o número de
páginas. Para já, apenas neste número, podendo, assim, aumentar a participação
e a partilha do que se vai vivendo nesta nossa Comunidade Paroquial. E, no
futuro? O futuro a Deus pertence!

Ouvindo o Evangelho deste Domingo (Jo 12, 20-33), talvez nós tenhamos
sentido no coração o desejo de estar no número daqueles gregos que queriam
conhecer pessoalmente Jesus. Pois bem! A quem queira �vê-Lo�, Ele manifesta
o Seu verdadeiro rosto; um rosto que talvez nos desconcerte porque é o
rosto de alguém que exige do discípulo uma generosidade total, como
a Sua. Perante esta exigência, provavelmente somos tentados a voltar-
nos para uma religião muito mais simples, a que se reduz à recitação
de algumas orações e à prática de qualquer rito.

Seguir a Cristo não é fácil. Também Ele, perante a morte, �ficou
muito perturbado� (Jo 12, 27), mas não fugiu, não Se
escondeu; e quando chegou a Sua hora, demonstrou
a todos como era grande o Seu Amor.



V Domingo da Quaresma - Ano B
O Abraço da Misericórdia Infinita do Pai

Ao longo da História da Salvação, Deus vai fazendo alianças com o Homem, e com o Seu Povo,
com o intuito de se dar a conhecer e estabelecer com ele uma relação. O desejo de Deus é
que todos O conheçam (Jr 31, 34) e assim possa revelar o Seu Amor por nós.

Na 1ª leitura o profeta Jeremias anuncia a proposta de Deus, o projecto de Salvação - uma
aliança nova. Não se tratava de substituir a Aliança feita com o Seu Povo no Sinai, reforça S.
Paulo, mas sim de �concluir� a Aliança (Hb 8, 8).
Assim como Moisés derramou o sangue do cordeiro �Este é o sangue da Aliança que Deus
fez convosco� (Ex 24,8), assim também Jesus na Última Ceia revela a �conclusão� da aliança
nova �Este cálice é a Nova Aliança em meu sangue�� (Lc 22, 20). Jesus faz-se Cordeiro e o seu
sangue é derramado na cruz para selar definitivamente a Aliança. É Jesus que nos dá a conhecer
Deus como Pai e revela o Seu Amor quando se entrega às mãos do inimigo e o perdoa.

É esta a maravilha do Evangelho, de que muitas vezes, na correria da minha vida, me esqueço.
Deus aproxima-se de mim, ama-me como uma filha. Toda a história que Deus faz comigo é
uma história de amor, para que eu veja que esta nova aliança é única, foi Deus em Jesus Cristo
que se comprometeu e cumpriu definitivamente a promessa desse �pacto�: Ele quer-me a
Seu lado no Seu reino.

Porque Deus sabe que preciso de sinais visíveis para me lembrar do Seu projecto de Salvação,
Ele envia-me em determinados momentos da minha vida um sinal bem colorido � o arco-íris,
sinal da aliança com Noé (Gn 9, 12). Nas tribulações, sentindo-me só, com medo e sem ânimo
para o futuro, e com uma grande tristeza no coração, quando acusada injustamente, quando
prestes a perder o emprego, quando o dinheiro escasseia� É nestas alturas que o meu olhar
desperta para o céu e naquele esplendor de cor sei que Deus está comigo.

Jer 31, 31-34; Salmo 50 (51);  Heb 5, 7-9; Ev. S. João 12, 20-33

O Tempo da Quaresma está quase a terminar. Celebramos este fim-de-semana
o V Domingo da Quaresma, seguindo-se o Domingo de Ramos na Paixão do Senhor e,

logo a seguir, o Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor.
Nos últimos dias fui recordando alguns momentos dos meus tempos de Criança/Adolescente:
A figura do meu primeiro Pároco, o Senhor Abade, como lhe chamava; A figura do Senhor
Doutor, seu irmão, também ele Sacerdote, que me acompanhou de perto, que sempre
esteve presente em todos os momentos importantes da minha vida. Fui recordando o
Senhor Doutor como um �homem de acção�, acção na caridade, no trabalho com os
jovens, um homem de oração. Fui recordando as lições de catequese � Fui recordando
os Mandamentos da Igreja, que o Senhor Doutor nos �obrigava� a saber de cor, e, em
especial, dois: Confessar-se pelo menos uma vez cada ano; Comungar na Páscoa da
Ressurreição.
Tempo da Quaresma é um tempo em que cada um de nós é chamado a um encontro
muito especial com Deus, também no Sacramento da Confissão. Aqui fica o �desafio�!
Numa das suas Catequeses, falando do Sacramento da Confissão, o Papa Francisco dizia:
�O Sacramento da Penitência e da Reconciliação brota directamente do Mistério Pascal. Na
noite de Páscoa o Senhor apareceu aos discípulos, fechados no cenáculo e, depois de lhes
dirigir a saudação: «A paz esteja convosco!», soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o
Espírito Santo! Àqueles a quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados»�. (Jo 20, 21-23).
Disse ainda o Santo Padre: �O Sacramento da Reconciliação é um Sacramento de cura.
Quando me confesso é para me curar, para curar a minha alma, o meu coração e algo de
mal que cometi�. Eis o �desafio� que nos deixa o Papa Francisco: �Não tenhais medo da
Confissão! Quando estamos na fila para nos confessarmos, sentimos � a vergonha, mas
depois, quando termina a Confissão, sentimo-nos livres, grandes, bons, perdoados, puros
e felizes. Esta é a beleza da Confissão! �
Celebrar o Sacramento da Reconciliação significa ser envolvido por um abraço caloroso:
O abraço da misericórdia infinita do Pai�.

Diácono Carlos Manuel Borges

Como a
luz branca, enviada pelo sol,
passa pelas gotículas de água,
sofrendo uma refracção, e dividindo-se,
forma um arco colorido, assim Jesus, enviado
por Deus, passa pela água do baptismo, morre na
cruz e alcança a ressurreição. Também eu com as
tribulações, com a vida de muito trabalho e desgaste, de
entrega à família, parecendo que me desfaço, e desapareço,
na realidade, através do meu baptismo, com o Espírito de Jesus
Cristo, ganho a VIDA. A beleza daquelas cores todas no céu dão-
me a esperança que Deus tudo vence por mim.

Mónica Morgado


