Obrigado, Dona Fernanda
Bem-haja, D. Fernanda Nunes pelo serviço
eficaz e discreto que, desde 1999, presta à
nossa Diocese.
Agradecemos o profissionalismo com que
desempenhou
as funções,
aliado
à
consciência da missão eclesial.
Cada pessoa, por assuntos pessoais, ou em representação de instituições
foi sempre acolhida como única, e atendida com o sorriso da paz, sem que
qualquer assunto pessoal entrasse no serviço.
Obrigado, D. Fernanda pela sua vida aqui entregue, testemunho da Vida
que serve.
À Dra. Ana Mendes que a partir de 2 de julho lhe sucederá na missão, e a
quem passaremos o testemunho, damos as boas vindas e a garantia de ser
acolhida na família.
Patriarcado de Lisboa, 28 de junho de 2018
O Moderador da Cúria - Cón. Francisco Tito

_______________________________________________________

ORDENAÇÕES
Neste Domingo dia de 1 Julho, às
16h00, no Mosteiro dos Jerónimos, o
Senhor Cardeal Patriarca preside à
Ordenação Sacerdotal de 5 novos
Padres do Seminário dos Olivais:
João Quintas, 29 anos, Paróquia de Queluz
Tiago Esteves, 24 anos, Paróquia de Arroios do Sem. Redemptoris Mater
Daniele Bernacchia, 34 anos, Arquidiocese de Fermo, Itália
Gaetano Catalano, de 41 anos, Diocese de Nápoles, Itália
José Samir Benevides, 38 anos, Arquidiocese de Papayan, Colômbia
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Tudo o que vive fala de Deus
A vida é a dádiva maior do Criador e, por isso,
tudo o que vive fala de Deus.
É pela fé que vencemos as obscuridades da
vida, as dúvidas da razão, a ausência de sentido. Pela
fé saltamos para outra dimensão: uma segunda
natureza, um novo pensar, um querer diferente, o
sentido novo de Cristo, como escreve Paulo Guerra
S.J.
O mais decisivo é crer, porque é pela fé que
nos tornamos pessoas adultas e podemos encontrar a
verdadeira dimensão da vida, já que, por ela, «os
caminhos se encontram e as respostas se aclaram».
A fé é a relação vital e ao mesmo tempo
sobrenatural, que nos liga a Deus e nos faz sentir
tocados por Ele. Tal
como a filha de Jairo ou
a mulher que tinha um
fluxo de sangue, o toque
de Deus, ergue-nos,
cura-nos, faz-nos sentir
filhos e amados!
O Prior, P. Carlos Paes
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Padre José Tolentino Mendonça nomeado
arquivista e bibliotecário da Santa Sé
O Papa Francisco nomeou hoje o padre
José Tolentino Mendonça, vice-reitor da
Universidade Católica Portuguesa, como
arquivista e bibliotecário da Santa Sé,
elevando-o à “dignidade” de arcebispo.
O padre e poeta madeirense, vice-reitor
da UCP, orientou este ano o retiro de
Quaresma do Papa Francisco e seus mais
diretos colaboradores, entre 18 e 23 de
fevereiro em Ariccia, localidade nos arredores
de Roma.
José Tolentino Mendonça nasceu em Machico (Arquipélago da
Madeira) em 1965 e foi ordenado padre em 1990; é doutorado em Teologia
Bíblica.
Biblista, investigador, poeta e ensaísta, Tolentino Mendonça foi
condecorado com o grau de Comendador da Ordem de Sant’lago da Espada
por Aníbal Cavaco Silva, presidente da República, em 2015.
Ecclesia
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Jornadas Pastorais
“Formar animadores vocacionais”
Os Bispos portugueses consideram que
para haver pastoral vocacional é preciso
“formar animadores e acompanhantes
vocacionais”. Para que haja pastoral
vocacional é preciso formar animadores e
acompanhantes vocacionais. A pastoral
vocacional deve ser transversal a toda a
pastoral da Igreja e com ela faz-se
verdadeira envangelização, com novidade e
com criatividade, referem as conclusões das Jornadas Pastorais do
Episcopado, que decorreram em Fátima, de 18 a 20 de Junho.
Segundo o documento, a uma verdadeira necessidade de invertermos
na área do acompanhamento e do discernimento dos jovens. As conclusões
destacam que a empatia é condição essencial para cativarmos os jovens e o
testemunho e determinante, tal como a necessidade urgente de cuidar a
formação humana.

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 2 A 8 DE JULHO

Os “tesouros” das
catedrais em exposição
É uma exposição que reúne, no Palácio
Nacional da Ajuda, em Lisboa, as peças
mais emblemáticas das catedrais de todo o
país. Inaugurada no passado dia 26 de
junho, a mostra ‘Na Rota das Catedrais:
construções [d]e identidades’ é uma
iniciativa da Direção Geral do Património
Cultural e do Secretariado Nacional para
os Bens Culturais da Igreja, inserida no
projeto ‘Rota das Catedrais’, e expõe 113
peças, provenientes de catedrais e igrejas de
Portugal continental, Madeira e Açores. Os
objetos expostos vão do mobiliário à
ourivesaria, passando pela pintura, matéria
têxtil, escultura, peças ligadas à prática
litúrgica, livros antigos e partituras musicais.
Presente na inauguração, o CardealPatriarca de Lisboa sublinhou o significado
destes monumentos: memória viva, a junção
de culto e cultura. D. Manuel Clemente
convidou, ainda, todos a visitar a exposição
no Palácio da Ajuda, que vai ficar patente até
30 de setembro. Já diretora geral do
Património Cultural, Paula Silva, considerou
que as catedrais portuguesas têm um
“conjunto de peças notáveis e um acervo
artístico enorme”.

LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 18,30h
ALEGRIA DO AMOR
- Terça-feira, 15,30h
LEGIÃO DE MARIA
- Quarta-feira, 15,30h
- Quinta feira, 16,00h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
AJUDA CRISTÃ
- Terça-feira, 15,30h
GRUPO “SAGRADA FAMÍLIA”
- Quarta-feira, 17,45h
APOSTOLADO DE ORAÇÃO
- Sexta-feira, 15,30h
ARRAIOLOS
- Quarta-feira, 15,30h
- Sábado, 10,00h
AJUDA-CRISTÃ
- Terça-feira, 19,00h
- Quinta-feira, 15,30h
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Terça-feira, 21,00h
- Sexta-feira, 21,30h
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-feira, 15,30h
ALCOÓLICOS ANÓNIMOS
- Terça e Quinta-feira, 12.00h
- Domingo, 11.00h
NARCÓTICOS ANÓNIMOS
- Sábado - 18,00h
COMEDORES ANÓNIMOS
- Segunda-feira, 19,00h
FAMÍLIAS ANÓNIMAS
- Segunda-feira, 18,30h

