Folha Paroquial 20.03.2022 —3º DOMINGO DA QUARESMA

LEITURA I ( Ex 3, 1-8a.13-15 )
Naqueles dias, Moisés apascentava o rebanho de Jetro, seu
sogro, sacerdote de Madiã. Ao levar o rebanho para além do
deserto, chegou ao monte de Deus, o Horeb. Apareceu-lhe então o Anjo do Senhor numa chama ardente, do meio de uma
sarça. Moisés olhou para a sarça, que estava a arder, e viu que
a sarça não se consumia. Então disse Moisés: «Vou aproximar-me, para ver tão assombroso espectáculo: por que motivo
não se consome a sarça?». O Senhor viu que ele se aproximava para ver. Então Deus chamou-o do meio da sarça: «Moisés,
Moisés!». Ele respondeu: «Aqui estou!» Continuou o Senhor:
«Não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar
que pisas é terra sagrada». E acrescentou: «Eu sou o Deus de
teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob». Então
Moisés cobriu o rosto, com receio de olhar para Deus. Disse-lhe
o Senhor: «Eu vi a situação miserável do meu povo no Egipto;
escutei o seu clamor provocado pelos opressores. Conheço, pois,
as suas angústias. Desci para o libertar das mãos dos egípcios e o
levar deste país para uma terra boa e espaçosa, onde corre leite e
mel». Moisés disse a Deus: «Vou procurar os filhos de Israel e dizer-lhes: ‘O Deus de vossos pais enviou-me a vós’. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei-de responder-lhes?». Disse
Deus a Moisés: «Eu sou ‘Aquele que sou’». E prosseguiu: «Assim
falarás aos filhos de Israel: O que Se chama ‘Eu sou’ enviou-me
a vós». Deus disse ainda a Moisés: «Assim falarás aos filhos de
Israel: ‘O Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de
Isaac e Deus de Jacob, enviou-me a vós. Este é o meu nome para
sempre, assim Me invocareis de geração em geração’».
SALMO RESPONSORIAL:
O Senhor é clemente e cheio de compaixão.
LEITURA II ( 1 Cor 10, 1-6.10-12 )
Irmãos: Não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram
todos debaixo da nuvem, passaram todos através do mar e na
nuvem e no mar, receberam todos o baptismo de Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a
mesma bebida espiritual. Bebiam de um rochedo espiritual que
os acompanhava: esse rochedo era Cristo. Mas a maioria deles
não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Esses factos
aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos o mal, como eles cobiçaram. Não murmureis, como alguns
deles murmuraram, tendo perecido às mãos do Anjo exterminador. Tudo isto lhes sucedia para servir de exemplo e foi escrito
para nos advertir, a nós que chegámos ao fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé tome cuidado para não cair.
EVANGELHO ( Lc 13, 1-9 )
Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara
derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das
vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: «Julgais que, por
terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores
do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se
não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E
aqueles dezoito homens, que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou? Julgais que eram mais culpados do que todos
os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se
não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola: «Certo homem tinha
uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que
nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: ‘Há três anos que venho procurar frutos nesta figueira
e não os encontro. Deves cortá-la. Porque há-de estar ela a
ocupar inutilmente a terra?’. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: ‘Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a
dar frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano».

OFERTÓRIO CÁRITAS - neste Domingo, o ofertório é para a Cáritas. Se preferir, poderá fazê-lo diretamente para a Cáritas, usando
um dos meios especificados na imagem, entre os quais o MBWAY. A
guerra na Ucrânia está já a ser vivida por todos nós e sabemos que
novos desafios nos serão colocados e que a Cáritas terá de responder mais uma vez com entusiasmo e empenho. Neste sentido apelamos também aos que queiram ajudar a rede Cáritas em Portugal a
fazerem o seu donativo em http://www.caritas.pt/snc
REVISTA - já saiu e está disponível ao fundo das nossas igrejas

um novo número da revista COM, desta vez dedicada à família.
DOMINGOS - 17h00: em SJosé, Via sacra, terminando com vésperas e bênção do Santíssimo.
LÍDERES CPE - reúnem segunda, dia 21 de março.
DIA JMJ - próxima quarta-feira é dia JMJ: dia 23 de cada mês,
às 21h30, na Sé Velha.
PERCURSO BÍBLICO - a próxima sessão, a 8ª, procurará tratar
a temática da "vida no Reino" - Jesus falou tantas vezes e de
tantas maneiras do seu Reino... como é então, à luz do Evangelho escrito por Lucas, a vida neste Reino? Será quarta, dia 23,
às 21h30 no Salão de São José. Entretanto, recordamos que
está online a gravação das últimas sessões em https://linktr.
ee/percurso.biblico
DOMINGO DA PARTILHA - no próximo Domingo, o último do
mês, em SJBaptista - no mês passado partilhámos 1323,27€
(630 na "partilha numerada" e 693,27 no ofertório).
PERCURSO ALPHA - recordamos que permanecem abertas
para este percurso que já arrancou na sexta-feira 18 em SJBaptista e arrancará dia 25 em SJosé.
CONFISSÕES CRIANÇAS DA CATEQUESE - em SJBaptista será no
sábado 26 de março, entre as 15h30 e as 17h00; em SJosé, há
uma escala que entretanto deverá ser partilhada pelos catequistas e que decorre nas tardes de 31/3 e 1 de abril.
PÁSCOA TEEN - está a ser preparado um programa especial
para adolescentes dos 12 aos 17 anos para esta páscoa. Decorrerá em SJBaptista de quinta a Domingo (Tríduo Pascal) e
contará com os adolescentes da Comunidade Emanuel que se
juntarão aos nossos num programa adaptado a eles.

Reflexão

A subida de Moisés ao Monte Sinai para onde Deus o atrai, é o
princípio da sua conversão e disponibilidade para servir o Senhor
como condutor do seu povo. A conversão, ou arrependimento,
está no centro dos textos de hoje como está no centro da mensagem de Jesus. Ele começou a sua atividade messiânica com estas
palavras: “O Reino de Deus chegou, convertei-vos e acreditai na
Boa Nova.” A Nicodemos ele afirma: «Quem não nascer do alto
não pode ver o reino de Deus”, e Jesus chama a isto um novo nascimento a partir da água e do Espírito. Aos discípulos afirma: “Se
não vos converteres e não fordes como as crianças não podereis
entrar no reino de Deus”. O trabalho do novo nascimento dos
doze, que Ele escolheu, vai ser lento e paciente, mas é para ai que
o cuidado persistente de Jesus está orientado. Muitas outras pessoas, para além dos discípulos, andam atrás de Jesus e é a todos
que Ele dirige o mesmo convite ao arrependimento, para entrarem no Reino. Mas com o passar do tempo, Jesus vai-se dando
conta que a maioria não responde ao seu apelo e fica na mesma.
São muitos os que gostam de o ouvir, mas não se abrem ao Reino
de Deus e abandonam Jesus quando as Suas palavras não lhes
agradam. Então Jesus começa a elevar o grito do apelo à conversão para que as pessoas não se percam. O texto de hoje é bem
carregado: “Se não vos converterdes morrereis todos de modo
semelhante”. O mais importante não é a forma como se morre
fisicamente, mas é o facto de não aderirmos a Deus e vivermos
apenas do homem velho, de coração endurecido, de dura cerviz
que rejeita a salvação que lhe é oferecida. É a morte eterna quando não nos convertemos a Deus.
A Quaresma é este tempo especial para ouvir com mais acuidade o grito de Deus: “Arrependei-vos e acreditai no Evangelho”.
Mas a consciência do pecado e o arrependimento são um dom
que se tem de suplicar. Nós não somos capazes de nos converter
só pelas nossas forças. Podemos ter bons desejos e até tentarmos
dar uns passos, mas logo damos conta de que não vamos longe
por causa da nossa fraqueza e fragilidade.
A experiência do amor de Deus pela ação do Espírito Santo em
nós é que nos faz sentir pecadores. Sem a experiência do Espírito, que convence o mundo do pecado (Jo 16,8) podemos saber
intelectualmente que fazemos o mal, mas não nos sentimos verdadeiramente pecadores perante Deus. Por isso, sem a referência
a Deus, não sentimos pecado. Este não é apenas uma falha de
carácter moral; É muito mais do que isso. Uma pessoa pode até,
eventualmente, ser moralmente impecável, mas não fundar a sua
vida em Deus, viver apenas da própria razão, e do esforço do cumprimento da lei. Foi isso que S. Paulo tentou fazer antes de se converter. O seu encontro com Cristo levou-o a perceber que vivia do
orgulho da carne. Também ele viveu o novo nascimento de passar
de uma vida vivida da lei à vida em Cristo e no seu Espírito.
A conversão é a quê ou a quem? É a Deus e ao próximo. Primeiro Deus, e no mesmo movimento interior o próximo. É importante
percebermos que o termo da nossa conversão não é algo – nem
sequer uma mudança de conduta, é alguém. Não é uma ideologia
ou um projeto moral. Converter-se, é voltar à relação amorosa
com o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo.
Na parábola do Filho pródigo não nos é dito se ele mudou muito
as atitudes, se passou a ser um trabalhador exemplar. Talvez o
voltar para o pai lhe tenha dado essa motivação para mudar de
conduta, mas se na parábola nem se fala disso, é porque esse aspeto é segundo em relação ao que é fundamental na conversão:
voltar à relação de amor com Deus. Mas a experiência do encontro com Deus remete-nos aos irmãos. O amor que recebemos de
Deus em forma de perdão é o amor que damos aos irmãos nas
suas diversas modalidades. Depois de reatada a relação amorosa
com Deus e com os irmãos temos, então, vontade de mudar também a nossa conduta moral. Começamos a desejar viver como
filhos de Deus que sabem o que Ele deseja; que nos amemos, que
nos respeitemos, que não prejudiquemos ninguém, que sejamos
puros de coração, que sejamos misericordiosos, justos e verdadei-

ros, que não paguemos o mal com o mal, que perdoemos, enfim
que tenhamos um coração parecido com o coração do Pai de que
o coração de Jesus é o espelho. É isso a que o Evangelho de hoje
chama frutos. Os frutos de quem vive numa relação boa com o
Pai. Mas porque somos seres feridos pela desconfiança e pelo pecado levamos tempo a restaurar-nos totalmente na novidade de
vida e, por isso, nem sempre conseguimos dar logo os frutos bons.
Assim o vinhateiro pede mais uma oportunidade para cavar em
volta e deitar adubo. Às vezes andamos muito tempo sem conseguir a mudança de atitude que gostaríamos, mas se já vivemos no
Senhor, isso faz-nos sofrer e só temos uma saída: Entrar na súplica
e pedir a Deus que seja Ele a ajudar-nos a dar fruto “pois sem Ele
nada podemos fazer”. Benditas as lágrimas daquele ou daquela
que chora o não ser ainda capaz de dar a Deus o seu coração inteiro. Essas lágrimas são um batismo de perdão e fazem a pessoa
crescer na humildade. Se ela perseverar na súplica pode chegar à
santidade de vida.
Oração
Pai Santo,
O Espírito revela-nos
quanto nos amas em Jesus
e a força da tua misericórdia.
Foste tu que me criastes no seio materno,
As tuas mãos me teceram e modelaram (salmo 139)
Como Pai me acolheste, aqueceste e alimentaste,
ensinando-me a andar ( Os 11,3)
Mas eu escapo incessantemente ao teu abraço paterno
para ir desperdiçar os meus bens num país distante
sem pensar no vazio que deixo no tu coração de Pai.
Pai bendito, faz-me voltar para ti
e abraça-me ternamente (Lc 15,20)
Envia ao meu coração Espírito de adoção filial
que me faz clamar: Abba! Pai (Gál 4,6)
Não permitas jamais que fuja para longe de ti
separando-me dos irmãos.
Pai de infinita misericórdia, tu sabes tudo,
bem sabes que te amo (Jo 21,15-19)
Mas o meu amor é como a nuvem da manhã,
como o orvalho matutino que logo se dissipa. (Os 6,4)
E espanta-me que ainda não tenhas desistido de mim!
Quantas vezes tenho sentido que deixas tudo
Para ir à minha procura por montes e vales
E quando me encontras fazes um banquete de alegria
Para o qual convidas todos. (Lc 15,4-7)
Reconheço a tua grandeza na força do teu perdão
E gostava de um dia te oferecer um coração obediente
e uma alma humilde e pura
como a do teu Filho Jesus!
A Ele quero seguir conformando-me com Ele!
Até lá, Senhor, humildemente te agradeço O teu perdão
Mas até onde irá a tua paciência?
Quantas vezes ainda perdoarás?
Mandaste o vinhateiro esperar um ano…e mais um…e mais um..
E mais um…
E ainda não mandaste cortar a figueira
que continua a dar tão poucos frutos…
E já lá vão setenta vezes sete vezes de perdão.
Pai, quem é o homem para que o ames tanto? (Sl 8)

