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MORDOMIA CRISTÃ
Campanha 2019 - “Um dia de Salário e de Ação de Graças pela Igreja”
Esta importante campanha diocesana de Mordomia decorre na nossa
paróquia, nos 5 domingos do mês de Março. Em envelope próprio a
ser colocado na coleta, somos chamados em ação de graças, a ofertar
uma parte do muito que Deus nos concede. A verba recolhida será integralmente aplicada nos custos da Missão da Igreja. Estes custos
compreendem entre outros, o pagamento dos vencimentos do clero, o
apoio aos clérigos reformados e às viúvas do clero. No mês em que a
nossa querida Igreja Lusitana completa, a 8 de Março, o seu 139º
aniversário, a campanha em curso permite-nos tomar consciência da
nossa pertença eclesial e o quanto, que é muito, a Igreja nas sua diferentes expressões significa para a nossa vida pessoal e comunitária.

Devemos pois ser generosos e se cada um ofertar um pouco mais do
que no ano passado conseguiremos ultrapassar o montante então recolhido. Mordomia prende-se com o modo como colocamos ao serviço
de Deus e da Sua Igreja os dons que Ele nos concede. Somos apenas
mordomos de algo que nos é confiado em Amor. E ao Amor deve-se
responder sempre com Amor.
A família da Igreja desde os mais pequeninos aos mais idosos é chamada a envolver-se com gratidão e entusiasmo nesta campanha convidando outros familiares, amigos e conhecidos a participar
também. Que em tudo o nome de Deus seja honrado.
+ Jorge Pina Cabral, pároco

Reflexão para o Caminhar Quaresmal que se inicia
“Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito; não escondeu

dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro…Os pobres comerão até
ficarem satisfeitos; aqueles que buscam o Senhor o louvarão!” Sl 22
Na passagem da crucificação, não há palavras "do céu". Em vez disso, ouvimos o clamor de Jesus na cruz: “Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste?” É angustiante a sua dor e vulnerabilidade. As
palavras ressoaram profundamente para milhões de pessoas ao longo dos séculos. O clamor de Jesus fala-nos não somente do seu corpo ferido; fala-nos do seu sofrimento emocional. A traição dos seus
amigos; a sua sensação de abandono. A solidão do sofrimento quando parece que não há nada nem ninguém a não ser o momento presente e aterrorizante.

...Mas aqui na cruz, no seu grito a Deus – a que chamamos o grito

do abandono - é a sua humanidade mais crua…
…. Afinal, Jesus não sabia que isso ia acontecer? Ele não tinha dito
aos seus discípulos: “As coisas não vão ser fáceis. Eu vou morrer nas
mãos daqueles que me odeiam. ”E não sabia que, no final ele ressuscitaria dos mortos? Que no fim tudo ficaria bem? … Não é que Jesus
tenha entendido mal o seu propósito ou o amor de Deus por ele. Isso
é pensar demais. Jesus é totalmente humano.
...Assim como todos nós, não importa o que ele sabe intelectualmente: ele manifesta a sua absoluta agonia, a sua completa vulnerabilidade e a sensação de solidão sentida a todos os níveis que a dor pode ser sentida...Pode ser difícil entender que o Deus em quem eu
confio possa conhecer tal vulnerabilidade e impotência.
No entanto, a sexta-feira santa é onde nos leva o Natal. A cruz significa que Deus se tornou humano e escolheu trabalhar com as suas
criaturas…. E isto diz-nos algo sobre ser humano: a promessa de que
nós “passaremos” por tempos difíceis, mas que as coisas vão melhorar, que há luz no fim do túnel o que não nos retira a agonia do momento. Nós temos de passar pela escuridão e pela dor, e quando
passamos por esse momento, muitas vezes não há como saber
quanto tempo lá ficaremos.
Então, na cruz, Jesus faz a única coisa que pode fazer - o que aprendeu a fazer. Ele reza. Mesmo sentindo-se abandonado, aproxima-se
de Deus e coloca-se perante Ele.
Penso que este é outro aspeto profundamente comovente do grito na
cruz: não apenas a dor do Filho separado do Pai, mas a dor de Deus,
o Pai, separado do seu Filho, separado de si mesmo. Não há parte de
Deus que não seja tocada na cruz… Jesus morre - e Deus chora.
…/...

…/...
Quando sofremos, muitas vezes clamamos a Deus como se Deus
estivesse noutro lugar. Se sentimos que não obtivemos resposta,
pode parecer-nos que Deus escolheu deliberadamente não intervir,
não nos resgatar.
A cruz diz-nos que não é assim. A cruz diz-nos que Deus está presente e envolvido nas nossas vidas e sofre connosco. Diz-nos que
Deus escolhe mudar as coisas de forma lenta - envolvendo-se connosco, trabalhando connosco e caminhando ao nosso lado.
E é isso que aprendemos ao ler o Salmo 22 até o fim. ..
Precisamente porque conheceram o cuidado de Deus, se sentiram
abandonados. Precisamente porque conheceram o seu cuidado, falam com Ele. Precisamente porque eles sabem que Deus é justo,
estão seguros de estarem zangados e de sofrerem diante dele.
Os Salmos da infância de Jesus construíram a fé naquele que o sustenta mesmo quando começa a fraquejar… Em tempos de escuridão, então, assim como o salmista, eu discuto e protesto com Deus.
Eu imploro a Deus. Como o escritor do Salmo 44, eu grito a Deus:
"Acorda!"
Mas isso não é o mesmo que estar convicto de que Deus não existe,
ou mesmo qualquer dúvida real sobre a sua existência. É um momento de protesto e de discussão.
Faz parte da minha vida normal de oração, junto com louvor e admiração, deleite e reverência, petição e lamento, celebração e alegria. O relacionamento que temos com Deus é o mais profundo,
real e inabalável que jamais teremos.
Excerto da mensagem do Sr. Arcebispo de Cantuária,
Justin Welby Quaresma 2019

ANIVERSARIANTES EM MARÇO
Dia 7: Berta Maria Teixeira
Carvalho
Dia 8: António Abel
Dia 11: Francisco Afonso de Pina
Cabral
Dia 15: Afonso Alberto Dias
Perreira
Dia 16: Maria José Valtelhas
Tavares Soares

Dia 19: Maria Susana Pestana
Santos Silva
Dia 21: Maria do Rosário
Salgado Afonso
Dia 23: Teresa Isabel Filipe Pina
Cabral e Silva
Dia 27: Alexandre Miguel de
Sousa Fernandes

MARÇO - CELEBRAÇÕES E ATIVIDADES
Domingos às 11h00
Culto Eucarístico e Escola Dominical para crianças
Quartas-feiras às 9h00
Oração da manhã
Grupos do “Peregrino” :
Sábados às 18h00 (quinzenal);
Segundas-feiras às 21h30 - para jovens, quinzenal
2 de Março, às 15h30
Oração Ecuménica do Dia Mundial de Oração
Domingo 3 de Março
Entrega de Cabazes alimentares no final do culto dominical
6 de Março, às 21h30
Celebração de Quarta-feira de Cinzas - Paróquia do Redentor (Porto)
9 de Março, às 15h30
Debate sobre “Violência Doméstica” no Torne organizado pelo
DMIL e pela AETP
Domingo 17 Março, culto com rededicação dos vitrais
Domingo 24 de Março, culto com homenagem aos pais
13, 20, 27 de Março, às 21h30
Encontros Quaresmais na Paróquia do Bom-Pastor
Paróquia de S. João Evangelista (Torne)
www.igrejadotorne.org
torne@igreja-lusitana.org
Pároco: Sr. Bispo D.Jorge de Pina Cabral
Tels.:223754018(ILCAE) 918521990 (Tlm)
Junta Paroquial, Presidente: Leitor Engº Jaime Dias
Telem: 915601983
Diariamente Igreja aberta à tarde para recolhimento e oração.
Para visitas Domiciliárias por favor contactar o Pároco ou
algum membro da Junta
Todos são bem-vindos!
Igreja Lusitana—comunhão anglicana http://www.igreja-lusitana.org

