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Da Mensagem do Papa Francisco
para o dia mundial da Paz de 2017:
«Se a origem donde brota a violência é o coração humano, então é
fundamental começar por percorrer a senda da não-violência dentro
família da. É uma componente daquela alegria do amor que
apresentei na Exortação Apostólica Amoris laetitia, em março
passado, concluindo dois anos de reflexão por parte da Igreja sobre o
matrimónio e a família
Esta constitui o cadinho indispensável no qual cônjuges, pais e filhos,
irmãos e irmãs aprendem a comunicar e a cuidar uns dos outros
desinteressadamente e onde os atritos, ou mesmo os conflitos, devem
ser superados, não pela força, mas com o diálogo, o respeito, a busca
do bem do outro, a misericórdia e o perdão.» [16]
A partir da família, a alegria do amor propaga-se pelo mundo,
irradiando para toda a sociedade.[17] Aliás, uma ética de fraternidade
e coexistência pacífica entre as pessoas e entre os povos não se pode
basear na lógica do medo, da violência e do fechamento, mas na
responsabilidade, no respeito e no diálogo sincero. Neste sentido,
lanço um apelo a favor do desarmamento, bem como da proibição e
abolição das armas nucleares: a dissuasão nuclear e a ameaça duma
segura destruição recíproca não podem fundamentar este tipo de
ética. [18] Com igual urgência, suplico que cessem a violência
doméstica e os abusos sobre mulheres e crianças.
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Não somos órfãos!
Parecemos uma humanidade órfã e, todavia, Deus
Criador e Pai nunca nos abandonou. Começou por se
aproximar como quem deseja encontrar vizinhança e
alcançar confiança para tornar aceite, por parte de cada um
de nós, a amizade com que deseja tranquilizar-nos,
tornando-se Emanuel! Da parte Deus, Jesus traz-nos um
recado: é possível semear a paz e colher fraternidade.
Ao confiar-nos a sua Mãe, como também nossa Mãe, no
momento solene do Calvário, Jesus revela como interpreta o
seu Sacrifício.
Já não se trata de imolação duma vítima inocente, mas da
recriação da humanidade, a partir da incarnação no seio de
Maria, daquele que é o primogénito dessa nova humanidade.
Assim, a cruz deixa de ser o sinal de condenação merecida
pelos nossos pecados,
para passar a ser a árvore
da vida onde Maria embala
todos aqueles que Jesus
lhe confia, quando lhe
entrega como filhos, cada
um de nós, ali tornados
presentes na pessoa de
João, o discípulo amado:
«Mulher! Aí tens o teu
filho!» (Jo 19,14).
O Prior
Pe. Carlos Paes

“SER PAIS, UMA ESCOLA DE VIDA”

Saborear o momento presente (n.º 13)
Em Setembro, em geral, desfazemos
as malas e retomamos o trabalho. Será a
nostalgia inconsciente deste tempo passado
que nos força a sobrecarregar o uso do
tempo? Querendo agradar a uns, cedendo à
pressão de outros, decididos a incluir a todo
o custo tal projeto, a nossa agenda
assemelha-se àquela bagagem prestes a
explodir e em que cada elemento nos parece indispensável! Na nossa
imaginação tudo está bem! Mas, na realidade, o tempo tem uma outra
dimensão: os imprevistos acontecem e, como nas malas de viagem, há
limites insuperáveis.
A observação dos animais da savana ensinou-me uma lição. Eles não
têm nunca gestos precipitados, entregam-se totalmente ao que fazem.
Quando estão a comer, estão a comer; quando estão a caçar, estão a
caçar…Vivem no momento presente, em estreita relação com as suas
necessidades reais. E, no entanto, as leoas rodam, a tempestade aproximase. Apesar de tudo, eles estão vigilantes, capazes de reagir face ao perigo.
Será que a nossa inteligência, que nos permite antecipar o momento
seguinte, ou a nossa consciência do passado, nos impedem de viver o
presente? Resultado: corremos para os cursos de ioga, de tai-chi, para
fazermos uma pausa, para depois retomarmos a corrida. E se nós
pensássemos o nosso ritmo familiar como uma pedaço de música, em vez
de o enchermos de coisas como se fosse uma mala de viagem?
Impossível imaginar uma peça musical sem pausas, sem respirações.
Os mestres zen falam de um estado de presença, a capacidade de “por de
parte o fardo dos problemas, a carga do passado e do futuro, e ficar
inteiramente à escuta do canto do melro. Para tomar consciência de tais
coisas, é preciso que a mente se cale.” (E. Tolle).
Criar espaço para apreciar determinado momento de vida… Dar-se o
tempo para observar o seu próximo como se contempla uma aguarela ou
desfrutar de certo momento em vez de passar adiante. E ensinar isso aos
filhos! Parar, escutar, ver e dar graças. Nós temos razões para nos
orgulharmos de tudo o que enche a nossa mala-vida. Ousemos saborear ao
máximo o presente e experimentar a paz que isso nos traz, a porta que se
nos abre à experiência de uma “Presença que supera todo o entendimento”.

Geneviève de Taisne, psicanalista

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 2 A 8 DE JANEIRO

Sempre fomos Terra de Santa Maria
e o ano de 2017 é Ano Centenário
duma aparição especial de Nossa
Senhora que nos escolheu, na pessoa
de três Pastorinhos para levar a todo o
mundo uma mensagem de Paz e
Conversão !
É esse o voto que fazemos para
cada um de vós neste novo ano!
O Prior, o Vigário Paroquial e toda a Equipa
Pastoral, que serve esta Paróquia!

============================

LER E REZAR A BÍBLIA
- Terça-feira, 15,30h e 18,30H
ALEGRIA DO AMOR
-Segunda-feira, 15,30h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
RENOVAMENTO CARISMÁTICO
-Quarta-feira, 21,00H,
ORAÇÃO DAS MÃES
-Quarta-feira, 16,00h
AJUDA CRISTÃ
- Terça-feira, 15,30h
- Quinta-feira, 15,30h
LEGIÃO DE MARIA
- Quarta-feira, 16,00h
- Quinta-feira, 15,30h
APOSTOLADO DE ORAÇÃO
- Quinta-feira, 15,30h
CURSO DE PREPARAÇÃO
PARA O MATRIMÓNIO
- Terça-feira, 21,00h
ULTREIA
- Quinta-feira, 21,30h
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Sexta-feira, 19,00h - Capela
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-feira, 15,30
CONF. DO MENINO DE DEUS
- Quinta-feira, 15,30h
ALCOÓLICOS ANÓNIMOS
- Terça e Quinta-feira, 12.00h
- Domingo, 11,00h
NARCÓTICOS ANÓNIMOS
- Sábado - 18,00h
COMEDORES ANÓNIMOS
- Segunda-feira, 19,30h
FAMÍLIAS ANÓNIMAS
- Segunda-feira, 18,30h
TERÇO DOS PRIMEIROS
SÁBADOS
- Sábado, 17,00h na Igreja

