O COVID-19: RISCO E OPORTUNIDADE
Ninguém podia imaginar o que, na verdade, está a acontecer: uma
mudança radical nos nossos hábitos quotidianos, com tudo o que isso
comporta, e, acima de tudo, o perigo de apanhar uma doença que, num
breve prazo de tempo, pode dar cabo da nossa própria vida. Esta situação
pode, facilmente, lançar-nos no medo, com as suas consequências:
insegurança, angústia, agressividade, perda de serenidade e de
discernimento. Temos de reconhecer que estamos a tocar com mão a
nossa fragilidade física, psíquica e espiritual.
Diante deste cenário, o que é que diz a nossa fé?
O "autor e consumador" da nossa fé é Jesus Cristo
(cf: Hb 12, 1); por isso, a primeira atitude a tomar é
olhar para Ele, fixando os nossos olhos sobretudo
na sua Cruz, porque é aí que se encontra o sentido de todos os nossos
males. Este é, portanto, um tempo de contemplação, de silêncio, de
oração e de entrega ao Seu amor.
Compreendemos (e aceitamos) o apelo para ficarmos em casa. Mas há
uma pergunta, que brota dos nossos lábios: se nós formamos o Povo de
Deus, que tem a sua fonte de vida na mesa da Palavra e da Eucaristia,
como podemos viver sem Eucaristia? Estamos perante um "tempo da
tribulação", de que já Jesus e os profetas falavam, que não deve ser
considerado de "maldição", mas uma oportunidade para purificarmos a
nossa fé, adorarmos a Deus em "espírito e verdade" e vivermos com
essencialidade a nossa vida. Enfim, um verdadeiro programa quaresmal:
retirarmo-nos no deserto, travarmos uma luta contra todos os vírus e
sairmos vencedores, isto é, livres filhos de Deus.
Caríssimas irmãs e irmãos, fiquemos unidos na fé e na oração,
entreguemos ao Senhor o nosso sofrimento, agradeçamos o exemplo de
abnegação e serviço das pessoas que tratam dos doentes e invoquemos
a intercessão de Maria, Mãe de Jesus e nossa, para ficarmos livres de
todo o mal.
Os vossos Freis

PALAVRA DO SENHOR

A ORAÇÃO DO DOMINGO

4º Domingo da Quaresma / A
1Sm 16,1b.6-7.10-13 Salmo:22(23)
Efésios 5,8-14 João 9,1- 41

Comportai-vos como filhos da luz.
No centro da liturgia deste domingo
está o tema da iluminação, da
passagem das trevas à luz, expressa
no Evangelho da narração do homem
cego de nascença.
Na 2ª leitura, o tema tem valência
batismal e é tomado nas suas
implicações éticas: a iluminação
batismal compromete a uma vida de
conversão: «Outrora éreis trevas, mas
agora sois luz no Senhor: procedei
como filhos da luz».
Em paralelo com este anúncio, a 1ª
leitura apresenta a unção real de
David por Samuel: os gestos e as
palavras do profeta que consagram o
Messias remetem para as palavras e
os gestos de Jesus, «Luz do mundo».
As três leituras levantam o problema
do discernimento. Trata-se do difícil
discernimento de Samuel para
escolher aquele que Deus elegeu
entre os filhos de Jessé, pois «o
homem vê a aparência, enquanto
Deus vê o coração», ou seja: «o
homem vê com os olhos, o Senhor
olha com o coração». S. Paulo
recorda que o discernimento é pedido
ao batizado, chamado a escolher o
que é agradável a Deus. O texto
evangélico narra o percurso que leva
o cego curado a discernir a
verdadeira qualidade de Jesus e a
confessar a fé nele.

Bendito sejas
Deus, Pai dos humildes e
pequenos, porque não julas
conforme as aparências.
Tu, Senhor, olhas no coração e
escolhes quem é fraco para
confundir os fortes.
Bendito sejas
Deus, pelo teu Filho Jesus que,
fez renascer o cego de nascença,
encontrado ao longo do caminho,
enviando-o para a piscina de Siloé.
Que Tu sejas bendito, também,
por aquele homem que escutou e
cumpriu a palavra de Jesus e o
defendeu perante os seus
acusadores.
Bendito sejas
pelo Teu Santo Espírito, que
continua a iluminar as nossas
trevas. Por meio dele, Tu curas a
nossa cegueira e nos permites viver
como filhos da luz, vendo o mundo
como Tu o vês.
Bendito sejas para sempre
Deus, Pai, Filho e Espírito Santo!

EM TEMPO DE CRISE, EIS OS CONSELHOS DOS NOSSOS PASTORES...

PAPA FRANCISCO
na Missa celebrada na Casa de
Santa Marta, deixou uma série de
conselhos aos fieis que se querem
confessar, antes da Páscoa, mas
estão em isolamento devido à
pandemia do Covid-19.
“Sei que muitos de vocês, na
Páscoa, se vão confessar para se
encontrarem com Deus. Mas muitos
me diriam hoje: ‘Padre, onde posso
encontrar um sacerdote, um
confessor, já que não podemos sair
de casa? E eu quero fazer as pazes
com o Senhor, eu quero que ele me
abrace, que o meu Pai me abrace
… Como posso fazer se não
encontro sacerdotes?
"Faz o que o diz Catecismo: Se não
encontras um sacerdote para te
confessares, fala com Deus, Ele é
o teu Pai, e diz-lhe verdade:
‘Senhor, fiz isto, isto, isto …
Perdoa-me’, e pede-lhe perdão de
todo coração, com o ato de
contrição, e promete-lhe: ‘Depois
vou me confessar, mas perdoame agora’. E imediatamente
voltarás à graça de Deus”.

O NOSSO BISPO
D. Virgílio Antunes refere que esta
Quaresma tem um sabor diferente e
mais amargo para todos, por
estarmos numa situação particular
de debilidade face à pandemia
do Covid-19.
Por isso, convida todos os
diocesanos
a
um
“forte
aprofundamento da fé no Deus rico
de misericórdia, que acompanha
todas as dores da humanidade”.
D. Virgílio propõe “Um programa
familiar de louvor e de súplica, de
meditação,
contemplação
dos
mistérios da fé, de leitura orante da
Palavra de Deus e partilha da
experiência pessoal de fé, de
oração mariana ou devocional”.
D. Virgílio Antunes recorda que
será
transmitida
a
Missa
dominical, às 09h00, da Capela da
Casa Episcopal, na página da
Diocese de Coimbra na rede
social Facebook.

A Paróquia de Santo António
dos Olivais lembra:
1. Aos Domingos e durante a semana,
todas as celebrações com
participação dos fieis, estão
canceladas.
2. A igreja de Santo António fica aberta
das 8h30 às 18h30, para a oração e
meditação pessoal.
3. A comunidade dos freis irá celebrar,
todos os dias, na igreja, de portas
fechadas, uma única Missa: nos dias
de semana às 8h.
Aos Domingos será celebrada às
10h com transmissão no link
santoantonio.live e no Facebook
Associação Cultural Mensageiro de
Santo António para permitir às
pessoas de se unirem em oração.
4. Quem deseja receber a Sagrada
Comunhão ou outros sacramentos,
terá que combinar diretamente com
os Freis.
5. Os Freis irão atender, no Cartório à
entrada da Igreja, no horário de
costume: de segunda a sábado das
15h30 às 18h30.
6. Para entrar em
contacto com os
freis utilizem
estes contactos:
casa: 239 713 938
igreja: 239 711 992
e-mail:
santoantonioolivais@gmail.com

Covid-19
Oração para pedir
ajuda, conforto e salvação
Deus Pai, Criador do mundo,
omnipotente e misericordioso,
que por nosso amor
enviaste o teu Filho ao mundo
como médico dos corpos e das
almas,
olha para os teus filhos
que neste momento difícil
de desorientação e consternação
em muitas regiões da Europa e do
mundo se voltam para Ti
em busca de força, salvação e alívio.
Livra-nos da doença e do medo,
cura os nossos doentes,
conforta os seus familiares,
dá sabedoria aos nossos
governantes,
energia e recompensa aos médicos,
enfermeiros e voluntários,
vida eterna aos defuntos.
Não nos abandones
neste momento de provação,
mas livra-nos de todo o mal.
Tudo isto Te pedimos, ó Pai
que, com o Filho e o Espírito Santo,
vives e reinas pelos séculos dos
séculos.
Ámen.
Santa Maria,
Mãe da saúde e da esperança,
roga por nós!
(Os Bispos da Europa)

