Amigos:

14/03/20

Estamos a viver momentos difíceis.
Somos chamados a vivê-los com esperança.
Uma esperança que não se baseia apenas em expectativas humanas mas na certeza
da fé de que somos amados por Deus.
O que quer dizer que, aconteça o que acontecer, se tivermos o coração em Deus, tudo
será bom para nós (até mesmo aquilo que em si mesmo é mau...).
A vida obrigou-nos a parar.
E nós podemos encarar isso como um contratempo ou como uma oportunidade.
Numa altura em que é tão difícil para nós "parar" e fugir à correria e ao stress do dia-adia, estes tempos que estamos a viver ajudam-nos a fazê-lo.
Temos diante de nós uma oportunidade única de fazer Quaresma.
De dedicar tempo ao essencial: a atenção e a escuta de Deus e a atenção e a escuta
dos irmãos.
E é claro que vamos ter particularmente presentes na nossa oração todos os que são
atingidos por esta pandemia.
Durante os próximos tempos vamos estar privados do alimento mais importante da
nossa vida: a Eucaristia.
Mas isso não quer dizer que não possamos crescer na intimidade com Deus, na
escuta mais intensa da sua Palavra (a outra forma de termos acesso ao mesmo
alimento) e através da Comunhão Espiritual.
Pelo contrário.
Vamos todos ter mais disponibilidade para o fazer, intensificando a nossa oração
individual e em família.
No site do patriarcado (www.patriarcado-lisboa.pt) podem encontrar os horários de
todas as transmissões on-line da missa (tanto do Patriarcado como do Santuário de
Fátima e da Santa Sé).
Na nossa paróquia transmitiremos on-line no facebook da paróquia a missa, de
segunda a sexta feira, às 8.30h.
Além disso vamos publicar todos os dias, no site, no Facebook e no Instagram da
paróquia as leituras da missa de cada dia juntamente com um pequeno
comentário às mesmas.
Durante estes dias vamos manter a nossa Igreja aberta para que aqueles que aí
queiram rezar individualmente o possam fazer.
A Igreja estará aberta todos os dias das 9h às 13h e das 16h às 19h.
Estes tempos de excepção estendem-se até dia 9 de Abril, quinta-feira santa.
Rezemos para que a Páscoa possa já acontecer na normalidade das nossas
celebrações!!!
Para qualquer informação podem sempre contactar-me
(peluisalberto@gmail.com ou 964040664)
Abraço amigo para todos vós!

