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MONTANHA
P.e Rui Barnabé

Nesta segunda semana da Quaresma, subimos, com Jesus à montanha. O
Evangelho de hoje relata-nos o episódio que conhecemos como
"Transfiguração".
Se, na passada semana nos encontrávamos com Jesus no deserto, espaço
em que foi confrontado com as Tentações, antes mesmo de iniciar a sua via
pública, hoje encontrmaos o Mestre já acompanhado dos seus discípulos, e
já num tempo de plena ação de anúncio da Boa Nova. Estamos no capítulo
nove do Evangelho segundo S. Lucas, antes mesmo de se iniciar o chamado
"Caminho Lucano", isto é, a aproximação progressiva a Jerusalém e ao
Evento Pascal.
O Monte, na cultura judaica é sempre lugar de proximidade com Deus, lugar
de revelação, por isso, não é estranho que a cena se desenrole num lugar
alto. Percebemos aqui um paralelo entra a Transfiguração de Jesus e a
Revelação a Moisés no Monte Sinai. Esta ideia é, aliás, reforçada pelas
personagens com as quais Jesus entra em diálogo: Moisés (a referência da
Lei) e Elias (o paradigma dos Profetas) as duas fontes de revelação
fundamentais que constituem também as duas partes fundamentais da
Bíblia Judaica.
Acrescenta-se que, pela presença dos discípulos, a Igreja se transforma em
testemunha destes aontecimentos. Temos pois aqui uma catequese sobre a
identidade e missão de Jesus. Ele é aquele para quem as fontes do Antigo
Testamento apontam, Ele é aquele que é, mais uma vez reconhecido como
Filho enviado, Ele é aquele que está na base da Igreja, comunidade
chamada a testemunhar o Evangelho, em grande medida os
acontecimentos vividos e experimentados "em direto", na presença de
Jesus.
Subir ao Monte, pode, além disso, ser hoje ma pista para nós. Lá de cima,
vê-se mais longe, o panorama é mais alargado. Sabemo-lo pela experiência.
O que o episódio nos diz é que quando falamos de ver mais longe, não nos
referimos apenas ao olhar que podemos estender em nosso redor. A
experiência da Montanha, é também ocasião de vermos mais longe, dentro
de nós próprios, é oportunidade para alargar horizontes na descoberta de
Deus que passaremos a ver com outros olhos.

QUARESMA
PISTAS...

Deseja viver o Sacramento da
Reconciliação e ou fazer uma
experiência de Aconselhamento
Espiritual? Contacte-nos! Estamos,
habitualmente, disponíveis todas as
Sextas-Feiras das 15.00h às 19.00h.

Nesta segunda semana da Quaresma, subimos com Jesus à Montanha.
O desafio é, naturalmente, fazer a mesma experiência que os discípulos
e perceber em Jesus o Filho de Deus que vem ao nosso encontro nas
nossas vidas. Uma pista importante para esta semana passa por
recordar que é preciso marcar, nas nossas rotinas diárias, tempos
exclusivos para Deus. Criar oportunidades de Revelação. Marcar
tempos e espaços em que queremos rezar, estar connosco próprios,
estar com Ele. Ou seja, criar as nossas próprias sitações de Montanha.
Deixamos aqui um percurso que nos pode ajudar a concretizar o nossa
experiência de oração:

AGENDA
14/Mar Segunda-feira

Lc 6, 36-38

15/Mar Terça-Feira

Mt 23, 1-12

Primeiro passo - orar com confiança: A oração é uma forma de
expressarmos a nossa confiança em Deus e também de expandirmos a
nossa espiritualidade. Ao passo que intensificamos as orações,
mostramos para o Pai que estamos cada vez mais entregues e
confiantes.

Segundo passo: busque o silêncio - É na quietude que nos
conectamos com Deus e ouvimos aquilo que ele tem a nos dizer. Ao
longo do tempo, você vai perceber o quão milagroso é o silêncio. Com
ele restauramos a nossa fé, melhoramos o nosso bem estar físico e
passamos a encarar a vida com mais leveza e paciência.

16/Mar Quarta-Feira

Mt 20, 17-28

17/Mar Quinta-Feira

Lc 16, 19-31

18/Mar Sexta-Feira

Mt 21, 33-43. 45-46

Terceiro passo: seja você mesmo - Muitas pessoas pensam que a
oração precisa acontecer de maneira formal, com o uso de palavras
requintadas e até um certo roteiro. Porém, queremos resgatar aqui o
próprio exemplo que Jesus nos deixou da simplicidade.
A oração é, sobretudo, um momento de encontro com Deus, no qual ele
quer nos ouvir. Portanto, nada mais justo que sermos nós mesmos, não
é? Aqui a dica é ficar à vontade e falar tudo aquilo que o seu coração
mandar, com o seu jeito e palavras.

Quarto passo: Crie um ritual de oração diário - Então, chegamos à
pergunta: quando orar e como criar um hábito constante? O encontro
com Deus é uma forma de alimentarmos nosso espírito. Ter esse contato
diariamente mantém nossos laços fortalecidos com o Pai. É como uma
relação com um amigo. Só construímos um relacionamento forte e
duradouro se nos mantivermos presentes: defina um tempo e um
espaço.

Fonte: https://marista.org.br (adaptado)

Precisamos da sua ajuda!

Ofertório especial no próximo Domingo.
Esta iniciativa, a partir de Portugal está,
neste momento a Caminho da Ucrânia, com
bens de primeira necessidade e regressará a
Portugal com cerca de 300 refugiados.

19/Mar Sábado

Mt 1, 16. 18-21. 24a ou
Lc 2, 41-51a.

SOLENIDADE - Dia de São José
15h - Catequese Infantil
16h - Ensaio do Coro

20/Mar Domingo III da Quaresma
10h - Eucaristia, Igreja de St. Quintin:
Quintinsstraße 5, 55116 Mainz "3G"

11.30h - Sag Ja_Diz Sim!: encontro com
Jovens Crismados
L 1: Ex 3, 1-8a. 13-15
Sal: 102 (103)
L2: 1 Cor 10, 1-6. 10-12 Ev: Lc 13,1-9
Por regra, e devido à Pandemia, a
Eucaristia Dominical acontecerá na
Igreja de St. Quintin, em Mainz, aos
Domingos, às 10.00h da manhã,
exceptuando o 4.º Domingo do mês que
passará para as 11.30h. Por segurança,
ou em caso de dúvida, contacte-nos, ou
consulte o nosso site, uma vez que
existirão, com toda a certeza, exceções
a esta regra. Por questões de
organização, aconselhamos reserva de
lugar para todas as Missas.
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