
Bom regresso às vossas comunidades paroqui-

ais. Será um feliz momento de reencontro com 

todos os que seguem o meu Filho Jesus até à 

Pascoa rica em misericórdia. Confessem-se, 

comunguem Jesus, sejam santos. 

    

   São José de Nazaré 

 

 

 

Somos todo convidados dentro das possibi-

lidades de cada um a contribuir com um 

donativo ou géneros alimentares, para po-

demos fazer chegar alimentos a todos os 

que nos procuram. Todos os contributos – 

donativo ou alimentos, devem ser entre-

gues na Secretaria do Centro Paroquial.  
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Sócio - Caritativo 

chamado à atenção deste “vestir os nus”! 

Esta obra de misericórdia possibilita a restitui-

ção da dignidade a todas as pessoas, criadas 

à imagem e semelhança de Deus. Sim, todas 

as pessoas! 
 

Aprendemos de Jesus que não só o povo que 

era erámos descendestes – Povo de Israel –

 era querido por Deus, mas todos os outros 

povos gozavam desta mesma dignidade. Sim, 

aprendemos isto de Jesus na nossa casa em 

Nazaré, mas mais tarde o apóstolo S. Paulo irá 

dizer isso mesmo na sua carta aos Gálatas: 

«Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus 

Cristo, porque todos vós que fostes baptizados 

em Cristo, fostes revestidos de Cristo. Não hã 

judeu nem grego, não há escrava nem livre, 

não há homem nem mulher; todos vós sois um 

só em Cristo Jesus». 
 

E a outra obra de misericórdia: “dar bons con-

selhos”. Se vivermos centrados em Deus – na 

humildade de vida e na obediência de que-

rermos cumprir a Sua vontade – estamos fami-

liarizados com o discernimento quotidiano do 

que Deus quer de nós em cada momento da 

nossa vida. Este modo de vida constrói-se na 

oração diária, na vida sacramental, na leitura 

da Palavra de Deus e no aconselhamento de 

“bons conselhos” a pessoas que são, para 

nós, referência humana e espiritual: um diretor 

espiritual, um amigo, um familiar…. Gostamos 

de receber bons conselhos de pessoas credí-

veis pelas suas experiências e testemunhos de 

vida. Assim devemos ser nós também: na obe-

diência à fé e ao projeto de vida que Deus 

tem para cada um de nós, temos o dever de 

ajudar os outros a discernir o caminho que 

Deus tem para eles. Dar um bom conselho 

exige de nós oração, humildade e discerni-

mento. Atitudes próprias de quem segue Je-

sus. 
 

Lembro-me tão bem como, na adoração dos 

Magos, eu me revia em cada um deles: 

“prostraram-se e ofereceram”. Sendo eu o pai 

na obediência e no acolhimento de Jesus, 

não me arroguei deste privilégio, muito pelo 

contrário, sempre me prostrei diante de Jesus 

e adorei-O.  

 

Só assim pude dar bons conselhos a todos 

aqueles que me pediam.  
 

Era esta mesma atitude que eu via em Jesus 

de Nazaré: infância, adolescência e juventu-

de foram vividas na normalidade de vida pró-

pria da idade, mas sempre centrada na confi-

ança e na obediência ao Pai. Por isso, tantos 

foram aqueles que visitaram a nossa casa em 

Nazaré para nos pedirem “bons conselhos”. 

Éramos credíveis pelo testemunho da nossa 

vida pessoal e familiar: modesta, humilde e 

centrada na oração. Se a nossa casa falasse, 

bem poderia testemunhar e autenticar o que 

digo! 
 

Bem, tenho de terminar esta partilha de hoje 

convosco, mas como me está a fazer bem 

recordar estas vivências. Como é bom recor-

dar o tempo em que a Sagrada Família viveu 

a vida oculta em Nazaré. Desafio-vos, meus 

diletíssimos filhos, a reverem também a vossa 

história escondida, oculta em Jesus e a porem 

em prática estas duas obras de misericórdia 

que vos apresentei: “vestir os nus” e “dar um 

bom conselho”. 
 

Não se esqueçam que o tempo da Quaresma 

que estamos a viver é uma excelente oportu-

nidade para cada um de vós se aproximar 

mais de Deus e de conformar a sua vida com 

o Evangelho. 
 

Depois, peço-vos que desafieis todos aqueles 

que vos estão confiados a porem em prática 

estas mesmas duas obras de misericórdia 

com diligência, dedicação e empenho.  
 

Não se esqueçam que estas obras de miseri-

córdia não se limitam às palavras que pare-

cem dizer, mas com uma coragem criativa, 

atualizem, nos vossos modos de vida, a possi-

bilidade de viverem com grandeza e fidelida-

de a sua exigência, adaptadas aos tempos 

em que vivemos. 
 

Ah, ia-me esquecendo: peçam sempre um 

bom conselho a quem para vós é uma refe-

rência na vivência da vida cristã alicerçada 

numa espiritualidade encarnada. 
 

                                                   São José de Nazaré 

Na entrega do seu IRS 

Ajude o Centro Paroquial  do  

Montijo 

 

 

                   NIPC  501 120 262 

 

 

 

 

A Direcção do Centro  Paroquial         

e Acção Social Padre Manuel     

Gonçalves agradece em nome   

dos beneficiários apoiados pelo                   

Centro. 



 

Início da Semana Santa 
 

Domingo, 28 de Março de 2021 

______________________ 

3ª Reflexão para viver a Quaresma em tempo de pandemia 
 

“NA ESSÊNCIA DO ESSENCIAL” 

 

Continuando o nosso caminho  

quaresmal de nos centrarmos no  

Essencial, vamos, no próximo  

sábado, entrar no deserto...  

 

Esse lugar, como diz Pablo d'Ors, "em 

que o horizonte tem a amplitude que o 

homem merece e de que necessita".  

 

O encontro decorrerá na sala virtual  

Zoom e será aberto a todos, até ao li-

mite de 100 participantes, que  

serão admitidos por ordem de  

chegada.  

 

Link, aqui  

https://us02web.zoom.us/j/9748388549?

pwd=dWdlenlRZXN0aW1LZUgyTkFpbEJ6QT0

9 

 

Estamos todos convidados a participar. 

 

BEM HAJAM 

DOMINGO DE RAMOS 

NA PAIXÃO DO SENHOR 

https://us02web.zoom.us/j/9748388549?pwd=dWdlenlRZXN0aW1LZUgyTkFpbEJ6QT09
https://us02web.zoom.us/j/9748388549?pwd=dWdlenlRZXN0aW1LZUgyTkFpbEJ6QT09
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