SEMANA SOCIAL NA PARÓQUIA DE CARNAXIDE
O Cardeal-Patriarca de Lisboa considera que a sociedade tem de
escutar os mais velhos. D. Manuel Clemente participou, na Paróquia de
Carnaxide, na Semana Social.
“Na cerimónia de encerramento da
Semana Social, o Cardeal-Patriarca de
Lisboa D. Manuel Clemente deixou-nos
o desafio de sermos capazes de ouvir
os mais velhos, aprendendo com eles,
porque a sua experiência de vida, os
seus conhecimentos e saberes são um
bem precioso”, salienta o comunicado
final desta iniciativa, que decorreu de
14 a 18 de março. Organizada pela
Paróquia de Carnaxide, em parceria
com a União de Freguesias de
Carnaxide e Queijas, com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, do
Centro Social Paroquial São Romão de Carnaxide, da USCAL –
Universidade Sénior de Carnaxide e da PSP – Equipas de Proximidade e de
Apoio à Vítima, a Semana Social teve como tema ‘O futuro da terceira idade
na cidade: entre o medo e a esperança’. “Entre o medo e a esperança
concluímos que há um longo caminho a percorrer, que os desafios são
enormes e que cada um de nós tem um papel fundamental na criação de
oportunidades para um envelhecimento mais ativo, mais saudável e mais
feliz”, aponta a nota, salientando que a sociedade “precisa urgentemente de
se adaptar a esta nova realidade, valorizando, reconhecendo e integrando os
mais velhos”.
Durante a Semana Social decorreu também o Fórum Escola de
Cuidadores, “um momento privilegiado para conhecer algumas das boas
práticas na promoção do envelhecimento ativo”. “No desafio lançado à
comunidade para pensar o envelhecimento a partir da realidade local foi
muito interessante perceber como as soluções encontradas partiram sempre,
em primeiro lugar, do papel que cada um pode desempenhar na vida do
outro e de como essa atitude pode fazer a diferença”, acrescenta o
comunicado final.
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DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR
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O Cristo Pascal somos nós!
Nunca mais cessou no mundo e na história o
alvocoço daquela madrugada: mudanças radicais onde já
não imaginávamos, que tal pudesse acontecer...
corações reconciliados num abraço de paz e amizade
recuperada... mágoas superadas na aparição do
Ressuscitado
que
nos
chama
pelo
nome
próprio...túmulos floridos, num desabrochar primaveril
inesperado... cadeias paralisantes, superadas por um
sopro vital de libertação e vida nova... irradiação duma
alegria incontida fruto da descoberta e vivência de
valores que trazem consigo o sabor do reencontro e da
festa... gritos de aleluia por Jesus Ressuscitado, que se
ergue do seu túmulo e nos associa a si na afirmação da
vitória sobre o cepticismo e o absurdo em que tantos
tinham caído, porque O perderam de vista... Cada
Páscoa é o reacender deste Farol que projecta sobre nós
raios de luminosos dum fogo inextinguível, que sempre
nos acompanha na
busca do Caminho e
nos acalenta na força
da sua Presença!
Aleluia!
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Recomendamos o livro,

"Textos Para Rezar"

2 A 8 DE ABRIL

Páscoa de 2018
Páscoa de Jesus Cristo,
que desemboca na Ressurreição,
é uma realidade que atravessa o universo
e a história da humanidade!
Apesar da fragmentação das instituições mais sagradas
e das estruturas que constituem
o fundamento da casa comum,
matéria e espírito voltam a unir-se e a reconciliar-se.
Este acontecimento pascal elimina a morte
e oferece-lhe a novidade de um sopro divino,
que nos ergue dos nossos túmulos,
e nos faz experimentar a dimensão da transcendência.
Assim, podemos superar todos os medos e incertezas.
Ressoa pelo universo o eco de um Aleluia
que se solta do peito da criatura humana,
regenerada pela sua incorporação em Cristo
- o Primogénito de uma nova geração humana e filiada na Aliança definitiva com Deus Criador e Pai!
O universo estremece com esta renovação planetária
e rejubila com o pressentimento de uma luz irradiante
que vence as ameaças dos buracos negros
e nos oferece um novo sentido de vida,
neste itinerário de um Povo que,
por caminhos de finitude,
já divisa o horizonte da plenitude pascal
nos novos céus e na nova terra!
P. CARLOS PAES

ACTIVIDADES NA SEMANA

JÁ NA 2ª EDICÇÃO
----------------------------------------------

Entramos no novo ano, já
começou a pensar no IRS?
Quando preencher a declaração
lembre-se do CENTRO SOCIAL
PAROQUIAL S. JOÃO DE DEUS.
De forma participativa ajude-nos
a continuar a nossa missão.

LEGIÃO DE MARIA
- Quarta-feira, 15,30h
- Quinta-feira, 16,00h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
AJUDA CRISTÃ
- Terça-feira, 15,30h
CONVIVIOS FRATERNOS
-Quarta-feira, 21,00h
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Terça-feira, 20,00h
- Sexta-feira, 21,30h
ALEGRIA DO AMOR
- Terça-feira, 15,30h
GRUPO “DA SAGRADA
FAMÍLIA”
-Quarta-feira, 18,45h
APOSTOLADO DE ORAÇÃO
-Sexta-feira, 15,30h
CURSO PREP.MATRIMONIAL
- Terça-feira, 21,00h
ORAÇÃO DAS MÃES
- Quarta-feira, 16,00h
GRUPO DE JESUS
- Sábado, 10,00h
RENOVAMENTO CARISMÁTICO
- Terça-feira, 21,00h
ALCOÓLICOS ANÓNIMOS
- Terça e Quinta-feira, 12.00h
NARCÓTICOS ANÓNIMOS
- Sábado - 18,00h
COMEDORES ANÓNIMOS
- Segunda-feira, 19,00h
FAMÍLIAS ANÓNIMAS
- Segunda-feira, 18,30h

