RENUNCIA QUARESMAL: Como já foi referido, todos os anos o
destino da renúncia quaresmal é fixado pelo bispo da
diocese. Este ano será destinado ao Fundo Solidário gerido pelo
Instituto Justiça e Paz e que apoia estudantes com dificuldades
económicas na prossecução dos seus estudos. O dinheiro será
recolhido no ofertório do domingo que vem, será para esse fim
que vier nos envelopes, pois não se trata de um peditório mas da
renúncia quaresmal.
VISITA PASTORAL: Foi um acontecimento feliz a visita pastoral a
ambas as paróquias da Unidade pastoral. No caso de S. João Baptista
tornou-se um evento histórico por ser a primeira visita pastoral à
paróquia. Estão disponíveis muitas das fotos no site de cada paróquia
através das quais pode ser revisitada todo o percurso da visita.
Também se podem encontrar lá os belos e sentidos discursos finais
do Dr. João Varela e do Prof. Dr. Xavier Viegas , respetivamente por
S. José e S. João Baptista. Ambos exprimem muito bem o sentimento
das paróquias.

PARÓQUIA DE S. JOSÉ
DOMINGO DA GENEROSIDADE
DOMINGO DA GENEROSIDADE: Hoje é domingo da generosidade e o
dinheiro recolhido destina-se à conta da construção que terá como
primeiro destino as obras de requalificação do salão que como
sabemos está bastante degradado. No final do mês passado, a conta
da construção ia em 61.247,81€.
VIA SACRA: Na próxima sexta-feira, pelas 21h15, animada pelos
escuteiros.
CELEBRAÇÃO DE VÉSPERAS: Domingo de Ramos, dia 14 de abril, às
18h00, com ensaio da assembleia 15 minutos antes, com o Coro
Litúrgico da Missa das 12h.
ACANTONAMENTO DO ASJ: Os nossos jovens terão o seu retiro de 13
a 16 de abril
CONSELHO PASTORAL: Reunião a 17 de abril às 21:15h.
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CONVERSAS SOBRE DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA: Desde janeiro
que têm vindo a decorrer no Justiça e Paz um ciclo de conversas
sobre Doutrina Social da Igreja. Na segunda-feira da próxima
semana, dia 15 de abril, será a 4ª e última com o tema “Opção
pelos pobres” com Teresa Vasconcelos e Sérgio Aires, às 21h30 no
salão do Justiça e Paz.

1ª LEITURA (Is 43, 16-21)
O Senhor abriu outrora caminhos através do mar, veredas
por entre as torrentes das águas. Pôs em campanha carros
e cavalos, um exército de valentes guerreiros; e todos
caíram para não mais se levantarem, extinguiram-se como
um pavio que se apaga. Eis o que diz o Senhor: «Não vos
lembreis mais dos acontecimentos passados, não presteis
atenção às coisas antigas. Olhai: vou realizar uma coisa
nova, que já começa a aparecer; não a vedes? Vou abrir um
caminho no deserto, fazer brotar rios na terra árida. Os
animais selvagens – chacais e avestruzes – proclamarão a
minha glória, porque farei brotar água no deserto, rios na
terra árida, para matar a sede ao meu povo escolhido, o
povo que formei para Mim e que proclamará os meus
louvores».

SALMO RESPONSORIAL
O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo.
2ª LEITURA (Filip 3, 8-14)

Irmãos: Considero todas as coisas como prejuízo, comparando-as
com o bem supremo, que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor.
Por Ele renunciei a todas as coisas e considerei tudo como lixo,
para ganhar a Cristo e n’Ele me encontrar, não com a minha
justiça que vem da Lei, mas com a que se recebe pela fé em
Cristo, a justiça que vem de Deus e se funda na fé. Assim poderei
conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos
seus sofrimentos, configurando-me à sua morte, para ver se
posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu tenha já
chegado à meta, ou já tenha atingido a perfeição. Mas continuo
a correr, para ver se a alcanço, uma vez que também fui
alcançado por Cristo Jesus. Não penso, irmãos, que já o tenha
conseguido. Só penso numa coisa: esquecendo o que fica para
trás, lançar-me para a frente, continuar a correr para a meta, em
vista do prémio a que Deus, lá do alto, me chama em Cristo
Jesus.

VISITA PASCAL – continuam abertas as inscrições para quem quiser
receber em sua casa a visita pascal. A visita pascal será feita toda no
Domingo de Páscoa. Ficará para o domingo seguinte alguém que o
deseje e não esteja cá no Domingo de Páscoa. Sempre parte da
tarde. a partir das 15h até às 18.30
REUNIÂO DE LÍDERES CPE – segunda, 8 de abril, pelas 21h30.
DOMINGO DA PARTILHA – os ofertórios das missas de domingo
passado, o da partilha geral somaram um total de 1.215,19€. Há
ainda a acrescentar 710 euros que um grupo de paroquianos partilha
de forma comprometida mensalmente, há vários anos, e que tem um
triplo destino; A evangelização, a caridade e uma parte para a igreja.
Assim o total da partilha foi de 1925.19€. Obrigado.

EVANGELHO (Jo 8, 1-11)
Naquele tempo, Jesus foi para o monte das Oliveiras. Mas de
manhã cedo, apareceu outra vez no templo e todo o povo se
aproximou d’Ele. Então sentou-Se e começou a ensinar. Os
escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher
surpreendida em adultério, colocaram-na no meio dos presentes

e disseram a Jesus: «Mestre, esta mulher foi surpreendida em
flagrante adultério. Na Lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais
mulheres. Tu que dizes?». Falavam assim para Lhe armarem uma
cilada e terem pretexto para O acusar. Mas Jesus inclinou-Se e
começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam
em interrogá-l’O, ergueu-Se e disse-lhes: «Quem de entre vós
estiver sem pecado atire a primeira pedra». Inclinou-Se
novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando
ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar
pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher, que estava no
meio. Jesus ergueu-Se e disse-lhe: «Mulher, onde estão eles?
Ninguém te condenou?». Ela respondeu: «Ninguém, Senhor».
Disse então Jesus: «Nem Eu te condeno. Vai e não tornes a
pecar».
MEDITAÇÃO
«Povo que formei para Mim
e que proclamará os meus louvores».
No Domingo passado o pai do filho pródigo afirmava para o filho
mais velho de coração empedernido: “Nós tínhamos de fazer
festa porque o teu irmão estava morto e voltou à vida, estava
perdido e encontrou-se.” Deus, porque ama, tem necessidade de
fazer festa quando reencontra uma das suas ovelhas perdidas
porque há mais festa no céu por um só pecador que se
arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam
de arrependimento. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que
experimentam o amor do Pai, que se sentem amados,
perdoados e salvos, que percebem o Pai que têm e como é
grande a sua fidelidade, sentem também o mesmo dever de
entrar no louvor e na ação de graça e de fazer isso, não uma só
vez, mas para sempre, porque é eterno o Seu amor.. O louvor é
a resposta agradecida de um povo que reconhece o seu Deus,
que é feliz por ser o povo que Ele escolheu para sua herança. Na
primeira leitura de hoje, Deus chama ao povo que escolheu para
si, “o povo que proclamará os meus louvores”. Quem não sente
necessidade de louvar a Deus ou ainda não experimentou a sua
bondade ou é injusto e mal agradecido.
A mulher que podia ter sido morta por apedrejamento, se Jesus
não lhe tivesse perdoado e salvo, como não haveria de o amar e
de cantar eternamente a sua misericórdia? Mas o louvor de Deus
não é só uma questão de palavras, é um compromisso de vida de
honrar o Senhor com uma vida que irradie. Por isso Jesus diz à
pecadora: « doravante não tornes a pecar» que é o mesmo que
dizer: «Doravante glorifica a Deus com uma vida nova”. Deus
lamenta-se através do profeta Isaías: «Este povo honra-me com
os lábios mas o seu coração está longe de mim e é vão o culto
que me prestam”. Paulo, na segunda leitura, exprime bem o seu
reconhecimento a Deus quando afirma que «considera tudo
como lixo diante do conhecimento de Cristo.» Ele tem bem claro
quais são as suas novas prioridades depois que encontrou Cristo.
Diante ‘Ele todas as outras coisas que constituem a sua vida não
são nada comparadas com esta prioridade. No fundo, a sua vida
é um hino de louvor a Deus que o salvou e o chamou das trevas
para a Sua luz. O louvor de Deus não é pois apenas um
momento em que estamos juntos como filhos de Deus para lhe
dar glória com cânticos e hinos. Isso faz-nos bem, porque nos dá
alegria, nos liberta, nos irmana na mesma fé , mas se não
fazemos do louvor uma atitude constante da nossa vida, se ele
não habita o nosso coração dia e noite, dificilmente irromperá
nos nossos lábios como algo genuíno, sentido e verdadeiro.
Podemos dizer acerca do louvor o mesmo que Jesus diz acerca
dos verdadeiros adoradores: “Deus procura adoradores que o
adorem em espírito e verdade.”
Dito isto, é verdade que o louvor comunitário é profundamente
evangelizador. Quando se louva a Deus com entusiasmo e com
beleza isso toca os corações, enche a alma, e é entusiasmante.

Uma celebração do louvor de Deus onde não entram as
emoções, onde tudo é frio e racional, não toca o homem pósmoderno. Por isso hoje as assembleias de louvor evangélicas
traem tanta gente! Muitas vezes nas nossas celebrações
cantam-se hinos sobre Deus em vez de hinos a Deus. O glória
que cantamos na missa é um bom exemplo de um hino a Deus:
«Só Vós sois santo só vós o Senhor, só vós o altíssimo Jesus
Cristo...»É a linguagem de intimidade dos amantes. É por meio
do louvor de Deus que passamos da ideia sobre Deus à
experiência de Deus. Por exemplo quando cantamos na
entrada da missa cânticos como: Nós somos o povo do Senhor,
ou nós somos as pedras vivas, são cânticos que exprimem a
doutrina cristã, que expressam a nossa fé, mas não são cânticos
a Deus. Mas quando cantamos: Toda a terra vos adore, Senhor
e entoe hinos ao vosso nome...estamos a dirigir-nos a Deus.
Estes cânticos são mais orantes pois são louvor a Deus. Numa
celebração nota-se bem se o louvor brota dos corações ou
apenas da cabeça. O louvor deve ser belo mas não chega ser
tecnicamente perfeito, é necessário que brote do coração e
gere entusiasmo, gere fé, eleve a alma até Deus. Que cada um
de nós se deixe renovar pelo poder do louvor, que se sinta
membro do povo chamado a proclamar os louvores d’Aquele
que nos chamou das trevas para a Sua luz admirável. Para
louvarmos a Deus com o coração é preciso estarmos atentos ao
que Ele fez e continua a fazer por nós. Nas células paroquiais
de evangelização partilha-se em cada semana Aquilo que cada
um experimentou durante a semana como ação de Deus na sua
vida. No princípio vemos que as pessoas têm dificuldade em ver
a obra de Deus no presente das suas vidas, mas depois vão
aprendendo a estar atentas e, pouco a pouco, vão descobrindo
que afinal Deus está sempre a proporcionar-lhes imensos
benefícios só que vivemos distraídos e não vemos Deus que nos
visita em cada dia. Quando descobrimos essa presença no
nosso quotidiano então o louvor é a resposta.
Unidade pastoral S. José, S. João Baptista
CELEBRAÇÂO DO PERDÃO – na próxima quinta-feira, dia 11 de
abril, a partir das 21h00, teremos na Sé Nova uma celebração
penitencial presidida pelo nosso bispo com muitos padres
disponíveis para atender em confissão. No ano passado foi
uma celebração muito bela, estando a sé completamente
cheia. Como é à noite e nem todos têm como se deslocar,
pedimos que tanto os que têm lugares vagos no carro como
aqueles que precisam de boleia passem pela secretaria ou
telefonem para lá no sentido de nos podermos organizar.
CONFISSÕES EM S. JOSÉ – para quem por qualquer razão não
se puder deslocar no dia 11 à Sé Nova, haverá na igreja de S.
José confissões no serão de terça-feira santa, 16 de abril,
a partir das 21h00.
PERCURSO BÍBLICO – dia 13 de abril, teremos a 5ª sessão
deste perCurso que está a ser conduzido pelo Dr Isaías
Hipólito. Como as sessões são relativamente independentes,
mesmo quem faltou a algumas das anteriores é bem-vindo. Às
14h30 na igreja de S. João Baptista.
VIA SACRA DA CIDADE – como já vem sendo hábito, na sextafeira dia 19 de abril teremos Via Sacra a iniciar no Seminário
às 21h00 e a terminar na Sé Nova.
PEREGRINAÇÃO A LOURDES – ainda há lugares disponíveis.
Informe-se e inscreva-se na secretaria de uma das paróquias.

