Papa pede "sensibilidade"
para ajudar doentes
O Papa apelou hoje à “sensibilidade”
face aos dramas dos doentes, em
particular as situações “mais graves”
e de solidão. Francisco falava a
respeito da celebração do 25.º Dia
Mundial do Doente, que a Igreja
Católica assinala a 11 de fevereiro
de 2017, este ano com celebração
internacional no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes,
França.“Que esta jornada suscite em nós a sensibilidade e o desejo
de leva ajuda material e espiritual aos doentes que vivem entre nós”,
desejou.A celebração internacional em Lourdes vai ser presidida pelo
secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, como
enviado pontifício.
Francisco convidou os católicos a rezar por todos os doentes,
“especialmente os mais graves e os mais sós”, bem como por todos
os que cuidam deles. Este dia mundial foi instituído em 1992 por São
João Paulo II, procurando ser um momento de oração e partilha com
quem sofre.
O Papa Francisco escreveu uma mensagem para a celebração de
2017, na qual destaca a “dignidade inalienável” de todas as pessoas,
independentemente da sua condição, doença ou deficiência. “Cada
pessoa é, e continua sempre a ser, um ser humano e tem de ser
tratada como tal”, realça o documento.O Papa salienta depois a
“missão fundamental” da Igreja Católica, em “servir os mais pobres, os
enfermos, os que sofrem, os excluídos e marginalizados”, e recorda
todos quantos vivem o seu quotidiano junto dos doentes, desde as
“famílias” aos que, com “diferentes papéis”, zelam pelo bem-estar dos
mais debilitados.
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A SABEDORIA DO ESPÍRITO
Pelo Baptismo somos elevados a uma outra sabedoria, que
não é produto do racionalismo ou do legalismo do espírito
humano, mas que é dom de Deus e nos permite saborear a
verdade, aderir a ela com alegria e liberdade, sem os
condicionamentos políticamente correcto, ou os ditames das
ideologias dominantes, ou a ditadura do pensamento único, que
ninguém sujeita ao crivo duma análise crítica, que denuncie o
erro ou a falácia dum discernimento iluminado pelo Espírito com
que somos ungidos para conhecer a verdade e nela encontrar a
liberdade e o amor.
A sabedoria é esse Amor que nos habita e que pode guiarnos por via duma iluminação espiritual, que nos livra da tentação
de sermos arrastados pelo enleio dos falsos profetas que ocupam
o trono da sabedoria e exercem um pseudo ministério para o qual
não estão habilitados e distorcem a verdade sem pudor nem
respeito, embora saibam que é falsidade e mentira aquilo que
continuam a ensinar, simplesmente porque colhem mais aplauso
e arrastam mais inocentes e incautos.
Jesus sempre se confrontou indignadamente com estes
ardis dos falsos doutores normalmente aliados com os poderosos
do poder e do dinheiro, que sabem aliciá-los para justificarem
com mentiras morais os vícios ocultos
umas vezes, e descarados outras, que
esperam ver legalizados e branqueados
pelas teorias e doutrinas desses mestres
indignos, porque sabem o mal que
fazem.
O Prior

Prox. Dom.
Mt 5,38-48

“SER PAIS, UMA ESCOLA DE VIDA”
Separação: qual o lugar certo para os avós? (n.º 18)
Ver os seus filhos felizes dentro
do casal é uma grande alegria para
os pais. O anúncio de um divórcio
tem o efeito de um vendaval. Muitas
vezes, sem saber bem o que fazer,
os avós procuram a melhor atitude a
tomar. Eu tenho a noção, através da
minha prática analítica, de quanto,
nestes momentos, os avós são
essenciais para os seus netos. Os
avós são um lugar. Sempre o
mesmo desde que as crianças
nascem. Familiar, acolhedor, fazendo o seu prato preferido: um porto seguro
de paz e esquecimento. Nada de discussões ao telefone, nada de ambiente
triste. Pode-se rir, passear no bosque, fazer corridas. Mas, sobretudo, ser
amado incondicionalmente, escutado nos detalhes da nossa vida, convidado
a brincar e a comportar-se como criança.
«Em casa do meu avô, ninguém me faz perguntas. Contam-me histórias
de quando era pequeno, gozamos, é muito fixe», conta Hugo, 7 anos, muito
triste por raramente ver o pai.
Em contrapartida, desde que eles se apercebam de um julgamento, de
uma tomada de partido, acabou, a confiança esvai-se. Ophélie, 8 anos,
conta. « Quando eu chego, a minha avó diz: “Então, só trazes isso para
fazer?” E depois, ela não trata do mesmo modo a minha prima. Faz-lhe
sempre elogios.» Ser amado por si próprio e não por que é filho de um ou de
outro, é importante.
Os avós são os elos de união da família. Jean está triste. Um pouco
desamparado, eu peço-lhe que recorde um bom momento do ano que
passou: «O Natal, em casa dos meus avós. Estávamos lá todos, juntos, e
havia muita luz.» Um grande sorriso ilumina aquele olhar. O tecido familiar
tão protetor para a criança, rasgado ao nível parental, reconstitui-se aqui,
devolvendo-lhe um sentimento interior de segurança. Os avós são, também,
os transmissores das histórias familiares. Ora, as crianças, em determinado
momento, questionam-se sobre o desentendimento dos pais. Se os avós
conseguiram manter-se neutros, serão os seus interlocutores privilegiados.
Acolher, amar, escutar, juntar e sobretudo rir: eis os presentes sem preço
que os avós podem oferecer aos netos para os ajudar a sair mais fortes
desta prova que é o divórcio dos pais.
Geneviève de Taisne, psicanalista

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 13 A 19 DE FEVEREIRO

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

Vamos realizar entre os dias 25 de
Abril e 1 de Maio uma peregrinação
por terras Espanholas, com saída
de avião em direção a Valência em
voo direto TAP e visitando:
VALÊNCIA, ALICANTE, ELCHE,
MÚRCIA, CUENCA, SEGOBRIGA,
TOLEDO, ARRANJUEZ, MADRID...
Consulte os programas afixados,
ou solicite nos serviços.

LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 18,30h
OFICINAS DE ORAÇÃO
- Segunda-feira, 18,30h
CURSO DE PREPARAÇÃO
PARA O MATRIMÓNIO
- Terça-feira, 21,00h
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
S. SÃO VICENTE DE PAULO
- Quarta-feira, 15,00h
PREPARAÇÃO PARA O CRISMA
- Quinta-feira, 21,00h
AJUDA CRISTÃ
- Terça-feira, 15,30h
- Quinta-feira, 15,30h
LEGIÃO DE MARIA
- Quarta-feira, 16,00h
- Quinta-feira, 15,30h
ULTREIA
- Quinta-feira, 21,30h
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Sexta-feira, 21,30h - Capela
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-feira, 15,30
TEILHARD CHARDIN
- Quinta-feira, 21,00h
Nª.SENHORA DE SCHOENSTATT
- Sábado, 18,00h Capela
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, 19,00h
FAMÍLIAS ANÓNIMAS
- Segunda-feira, 18,30h

