EDITORIAL

Com a celebração da Quarta-feira
de Cinzas iniciamos um novo ciclo
do Ano Litúrgico: o Ciclo Pascal.
Este ciclo compreende a celebração
da Quaresma, como preparação
para o Tríduo Santo da Paixão,
Morte e Ressurreição do Senhor e o
tempo que se segue, desde o
Domingo de Páscoa até à
Solenidade de Pentecostes, isto é,
os cinquenta dias de alegria pascal
que se prolongam até ao Domingo
de Pentecostes.

A Quaresma é um tempo de
preparação para a Páscoa que
começa na Quarta-feira de Cinzas e
se prolonga até à missa da Ceia do
Senhor, na Quinta-feira Santa.
Ao longo destes dias somos
convidados a esperar com alegria a
festa da Páscoa.
A partir da tipologia bíblica os
quarenta dias da Quaresma
correspondem aos quarenta dias de
jejum de Jesus no deserto (cf. Mt
4,1-11); à caminhada de quarenta
anos do povo da Primeira Aliança
pelo deserto rumo à Terra
Prometida (cf. Nm 14,27-35); aos
quarenta dias da caminhada do
profeta Elias até o monte Horeb
(1Rs 19,4-8);

aos quarenta dias que separavam
a cidade de Nínive de um desastre,
anunciado pelo profeta Jonas (Jn
3,4) e aos quarenta dias e
quarenta noites das chuvas do
dilúvio (cf. Gn 6, 12).

VIDA PAROQUIAL
Sábado, 2 de fevereiro, celebramos a
Festa da Apresentação do Senhor,
meditando a narrativa bíblica do
Evangelista Lucas (Lc 2, 22-40).
Antes da Missa foi realizada a
procissão com as velas e, no final, foi
dada uma bênção especial aos
primogénitos e às crianças.
A celebração, presidida pelo Pe.
Cristóvão Dworak, foi organizada pela
nossa Catequese.

____________________________

Estes quarenta dias não são um
tempo qualquer.
São dias sagrados.
Segundo as mais antigas tradições
da Igreja Católica, estes dias
devem ser vividos pela oração
mais fervorosa, pela atenta escuta
da Palavra de Deus, pela prática de
jejum e de penitência e pelo
exercício do amor fraterno.
Façamos desta Quaresma o nosso
tempo especial do encontro com o
Senhor e um tempo privilegiado
de preparação para celebrarmos
com fé e jubilosa esperança o
Sagrado Tríduo da Paixão, Morte e
Ressurreição do Senhor.

No dia 11 de fevereiro, Memória de
Nossa Senhora de Lurdes, foi
celebrada a Santa Missa e a Sagrada
Unção dos idosos e doentes da nossa
comunidade paroquial.

____________________________
As Jornadas de Estudos Bíblicos,
realizadas no mês de fevereiro
(15/02), tiveram como tema: “Emaús:
caminho para compreender a
Eucaristia”.
Neste encontro, tal como nos
próximos três encontros, vamos ter a
grata oportunidade de escutar os
professores do Departamento de
Liturgia do Patriarcado de Lisboa.

____________________________

Pe. Cristóvão Dworak, CSsR
No domingo, dia 17 de fevereiro, a
nossa Paróquia acolheu dezenas de
jovens que estiveram aqui para
participar das Jornadas Vicariais da
Juventude. Parabéns juventude, pela
bonita festa de fé e de alegria!

JMJ 2022
As Jornadas Mundiais da
Juventude vão realizar-se em
Lisboa em 2022.

À semelhança do que se tem
passado com anteriores jornadas,
realizadas noutras cidades do
globo, o evento irá exigir uma
gigantesca
estrutura
de
organização, que terá de
responder às necessidades de um
ou dois milhões de jovens que vão
estar em Lisboa durante uma
semana, designadamente, no
domínio do alojamento, da
alimentação, dos transportes, da
segurança, etc.

POESIA
Tal como tem acontecido em
jornadas anteriores a maior parte
dos jovens não procurará o
conforto dos hotéis mas será
alojada em casas de famílias cristãs
que deixem colocar um saco cama
num canto qualquer da casa e lhes
ofereça uma malga com ou pouco
de caldo. Para um jovem cristão,
será o suficiente.
A proximidade do ponto de
encontro das Jornadas, no Parque
Tejo – a pouco mais de uma hora
de transporte a partir da Damaia –
vai oferecer à nossa paróquia uma
oportunidade única para se
abrirem as portas da comunidade
ao serviço de tão grande
acontecimento.
E cá estaremos.
Prontos para servir!

O MAIOR AMOR
Amaste alguém como maior amor,
não creio.
Mas, se o destino,
um dia,
te levar a crer no impossível
e a buscar Maior ventura,
um mais profundo enleio,
foge a mentira torpe
e, sem receio
colhe a alegria onde ela vicejar;
não serei eu
quem vá despedaçar o sonho
que se abrigue no teu seio.
E, quanto a mim,
não te incomodes,
querida sê venturosa,
embora a minha vida
se volva num intermédio suplício.
Amor feliz e grande,
não existe
pois a grandeza do amor
consiste na renúncia,
na dor,
no sacrifício.
Nazaré Gândara (2005)

IDADE DE OURO | SUPERAR A SOLIDÃO
A solidão é um dos problemas que mais afeta a população idosa em Portugal e é causada pela ausência de algo ou a perda de
alguém.
A saúde tem um papel muito importante na qualidade de vida e a solidão interfere com o bem-estar do idoso.
Verifica-se que existem alguns fatores pessoais e sociais que contribuem para que se fale de solidão nos idosos são eles: a solidão
depois da reforma; o isolamento do idoso após a viuvez, o abandono dos idosos pela família.
A solidão nos idosos depois da reforma pode ser evidenciada pelo fim da atividade laboral, nesta fase existe uma mudança do
padrão de vida social.
O isolamento após a viuvez, a perda do conjugue, pode gerar sentimentos de desamparo. Muitas vezes são os próprios idosos que
se isolam e se privam de atividades sociais na viuvez, existe todo um processo de adaptação à nova situação a nível pessoal, e
familiar e social. Os amigos têm um papel muito importante na criação de laços de convívio, de desabafo e de partilha de
experiências.
O abandono dos idosos pela família é tão cruel como a dor do abandono sentida por quem foi privado do cuidado parental toda a
vida. O abandono faz com que o sentimento de solidão seja ainda mais acentuado, principalmente se forem abandonados em lares
e hospitais. Face a este facto, é necessário proporcionar à população idosa qualidade de vida e um envelhecimento bem-sucedido.
Como superar esta solidão?
É simples: ocupar os tempos livres com atividades que durante muito tempo não conseguia realizar por falta de tempo.
Procure fazer novas amizades, conheça pessoas, é uma excelente forma de combater o isolamento; procure na zona onde vive
locais de lazer, onde poderá conhecer novas pessoas e com elas travar amizade (na paróquia, na biblioteca, a frequentar um curso,
tudo são ótimas oportunidades para ocupar o seu tempo, a dança… ou algo que um dia gostaria de ter feito e não o fez…)
O importante é que se sinta bem consigo próprio(a). Chegou a altura de pensar em si e de se sentir feliz, você merece!

SABIAS QUE…
Manuel da Maia (1677-1766) nasceu de uma família humilde, mas ascendeu aos mais altos cargos da
Administração Pública. Foi arquiteto e engenheiro. Deu o seu nome a uma rua na Damaia.
Em 1754 foi nomeado Engenheiro-mor do Reino. Foi responsável pela coordenação da reconstrução
e elaboração da planta de Lisboa com os novos traçados, assim como os projetos de engenharia do
Aqueduto das Águas Livres. Apesar da sua avançada idade no dia do terramoto, a sua preocupação
foi salvar os milhares de documentos que estavam na Torre do Tomo, em Lisboa, que contavam a
história do reino quase desde a sua fundação.

Cantinho da Criança
Estendam a passadeira de flores,

Vai chegar a Primavera!

Foi com enorme alegria que nós, jovens, recebemos esta
ótima noticia:
As próximas Jornadas Mundiais da Juventude vão ser
realizadas em Portugal, na cidade de Lisboa!
WORLD YOUTH DAY Lisboa 2022
Agora cabe-nos, com alegria e entusiasmo, pôr mãos à obra
para que este momento seja um encontro entre nós, com o
Senhor Jesus, na companhia do Papa Francisco, que nos
chamam a estar presentes com coragem, fé e como serviço
ao Evangelho, à vida e à esperança para todos.
Esta será para nós mais uma possibilidade de participar na
renovação da Igreja, que o Papa convida a estar mais próxima
do Evangelho e a ser mais simples, enviada a acolher os
pobres através de cada uma das suas pequenas comunidades
e paróquias cheias de vida e sentido missionário.
Vamos aceitar este desafio do Papa ao jeito de Santo Afonso:
fortes na fé, alegres na esperança e fervorosos na caridade!

Chegou o mês de Marco,
A Primavera está à porta
E diz aos agricultores:
Preparem as sementeiras na horta!
Escutai: as árvores de fruto
serão podadas também.
Mais tarde irão colher
os frutos que fazem tão bem!
As andorinhas sentiram
O cheiro no ar!
Bateram as asas e....
-Vamos, vamos regressar!
Portugal espera por nós,
Fazemos os ninhos
Nos beirais dos telhados,
E depois teremos filhinhos.
Que lindas as andorinhas!
Já as vi partir e chegar,
Que sensação maravilhosa!
É mesmo para recordar!
Não conhecem fronteiras,
E que bom, que bom seria
Se os homens fossem iguais!
Decerto a paz reinaria.
Tão sublime o nosso mundo,
Obra do Criador!
Tudo transforma em beleza, com muito, muito amor!
“Eu vos dou graças, Senhor, de todo o meu coração.”
(Sl 138,1)

TESTEMUNHOS DE FÉ | Clemente Maria Hofbauer (15 de Março)
Clemente Maria Hofbauer nasceu em Tasswitz, na Moravia, Répública Checa, a 26 de dezembro de
1757. Estudou, em Viena, filosofia e teologia. Aí conheceu as obras de Santo Afonso Maria de
Ligório. Ficou entusiasmado com a sua obra, por isso partiu para Roma, foi recebido na Congregação
do Santíssimo Redentor e ordenado sacerdote a 29 de março de 1785.
Foi enviado ao norte da Europa, para levar a Congregação Redentorista para fora da Itália. Graças
a São Clemente os Redentoristas estão espalhados por todo o mundo.
Foi responsável pelo aparecimento de muitos conventos e asilos, sinais materiais da força do
Evangelho. Conseguiu inspirar nos jovens o entusiasmo pela vida religiosa e pela Congregação.
Havia nele uma grande solicitude pelos jovens, em especial os estudantes, aos quais dedicou muito
empenho. Em 1914, o Papa Pio X concedeu-lhe o título Apostólico e patrono de Viena.

HISTÓRIA PAROQUIAL EM GOTAS

EPISÓDIOS DA VIDA
IGREJA SEMPRE PRESENTE
Frequenta a Igreja desde pequeno.
Educado por familia cristã,
aqui é desde sempre a sua segunda casa.
O seu desejo de criança era ser Padre.
Cresceu e, tornou-se catequista.
Era jovem, e muito admirado pelas raparigas.
Mas de entre todas, foi uma escolhida.
Casaram, e a sua união foi abençoada pela Santa Igreja.
Continua presente na caminhada da nossa Paróquia,
acompanhado, agora, pela familia que constituiu.
E hoje, em vez de um, são três pessoas
transmitindo a mensagem do Senhor,
dando um exemplo de fé extraordinário.
Deus vê mais longe do que o nosso querer!
“Quão insondáveis para mim, ó Deus, vossos pensamentos!
(SL 139,17)

No inicio do século XVIII (1703) as terras da Damaia
(ou A-da-Maia, como eram então conhecidas) teriam apenas 6
fogos entre os 344 do total da paróquia de Benfica e do
concelho de Belém a que pertenciam.
Em 1885 foi feita uma reorganização administrativa
da capital do Reino que extinguiu o concelho de Belém e dividiu
o seu território em duas partes que passaram para os
concelhos de Lisboa e Oeiras. Entre diversos lugares, o lugar
A-da-Maia e a Amadora ficaram, assim, a pertencer à freguesia
de Carnaxide e concelho de Oeiras.
Em 1916 é criada, no concelho de Oeiras, a freguesia
civil da Amadora que passou a incluir o lugar da Damaia, mas
a paróquia só veio a ser instituída em 1953.
Em 1979 é criado o concelho da Amadora e a freguesia
civil da Damaia que veio a ser extinta em 2013 por integração
do seu território na atual freguesia das Aguas Livres.
A paróquia da Damaia foi criada em 12 de Abril de
1969 por decreto assinado pelo Senhor Cardeal Patriarca de
Lisboa, D. Manuel Gonçalves Cerejeira tendo por orago o
Santíssimo Redentor.

AGENDA DO MÊS | MARÇO
No país e
espaço lusófono:
Uma capa de honras de Miranda do Douro (nordeste de
Portugal), confecionada pelos artesãos locais, foi oferecida
a 13 de fevereiro ao Papa Francisco pelo presidente do
município, Artur Nunes, o qual afirmou que o pontífice
“vestiu a capa e disse-me que os portugueses são muito
fortes por carregarem tanto peso”.
A 12 de fevereiro, o presidente da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, Cardeal Sérgio da Rocha, deslocou-se a
Brumadinho, Minas Gerais, para se reunir com as famílias
vítimas da tragédia que resultou do rebentamento de uma
barragem na região metropolitana de Belo Horizonte.

No resto do mundo:
O Vaticano divulgou a 9 de fevereiro o programa da visita
papal a Marrocos, a segunda a um país árabe, marcada para
30 e 31 de março. O encontro de Francisco com a
população, autoridades, sociedade civil e corpo
diplomático está marcado para a esplanada da Mesquita
Hassan. O Papa visita o mausoléu de Mohammed V e o
Instituto Mohammed VI dos Imãs e Pregadores e tem um
encontro com os migrantes, além de se reunir com o
Conselho Ecuménico da Igreja, na catedral de Rabat.
Mais um santo e um beato na Igreja. O ex-anglicano inglês
e cardeal católico John Henry Newman, poderá ser
canonizado este ano. A Santa Sé anunciou a 13 de fevereiro
a aprovação de um milagre atribuído à intervenção de John
H. Newman. E o Pe. Emilio Moscoso, falecido como mártir
em Riobamba (Equador), às mãos dos revolucionários, em
maio de 1897, será proclamado beato graças ao decreto
assinado pelo Papa a 12 de fevereiro.

01 - 1.ª Sexta Feira Benção Ssmo.; Reunião COPE (21h)
03 - Terço da Misericórdia (15h); Legião de Maria (15h)
04 - R. Carismático (18h);
Reunião da Eq. Foramação Permanente (19h)
06 - Quarta Feira de Cinzas - jejum e abstinência
08 - Aniversário do P. Cristóvão Dworak, CSsR.
09 - Gr.Caminhando com Cristo (17h); Rito de Eleição – Catecúmenos (19h)
10 - Catecumenato (10h); Terço da Misericórdia (15h);
Legião de Maria (15h); Encontro com Jesus (2.º Catecismo às 16h)
11 - R. Carismático (18h); Reunião de Leitores (19h)
12 - Via Sacra da Infância
13 - 6.º Aniv. da Eleição do Papa Francisco; Via Sacra da Infância
14 - Reunião dos Vicentinos (20h30m) Via Sacra da Infância
15 - S. Clemente Maria Hofbauer, CSsR; Via Sacra da Infância;
JEB (21h); Bênção Escuteiros (21h – Sintra);
16 - Retiro Bíblico; Via Sacra da Infância
17 - Tradição do Credo (11h);
Terço da Misericórdia (15h); Legião de Maria (15h)
18 - R. Carismático (18h)
19 - S. José, Esposo da Virgem Santa Maria;
Dia do Pai
22 - Via Sacra Adolescentes (21h)
23 - Mil Ave Marias (9h30m); Gr. Caminhando com Cristo (17h);
Rito Penitencial (19h)
24 - Ofertório para a Cartitas Portuguesa; Bênção e envio dos Oratórios da
Sagrada Família (9h:30m); Rito Penitencial Catecumenato - I (11h);
Enc. 5º Catecismo (9h30); Terço da Misericórdia (15h);
Legião de Maria (15h)
25 - Anunciação do Senhor; R. Carismático (18h);
Reunião de Leitores (19h)
27 - Reunião da Vigararia (10h30m)
29 - R. da Comunidade Redentorista (10h);
Cel. Penitencial e Confissões (19h); Reunião Conselho Paroquial (21h)
30 - Rito penitencial (19h)
31 - Rito Penitencial Catecumenato- II (11h);
Terço da Misericórdia (15h); Legião de Maria (15h)
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