Na Eucaristia resplandece
o amor de Deus
"Nas próximas catequeses,
quero debruçar-me sobre a
Eucaristia e a Santa Missa,
para descobrir como, através
deste ministérios da fé,
resplandece o amor de
Deus", salientou, sublinhando
que na Missa "tem lugar um
acontecimento maravilhoso:
tornando-se persente Jesus
Cristo, nossa vida. A santa Missa é uma Teofania: o Senhor torna-se
presente no altar, para ser oferecido ao Pai para salvação do mundo.
Participar na Missa é voltar a viver a paixão e morte redentora do
Senhor".
O Papa deixou ainda um apelo aos pais: "Já viram como as crianças
fazem o sinal da cruz? Nem se percebe o que fazem, se é o sinal da
cruz ou um rabisco... É preciso ensinar as crianças a fazerem bem o
sinal da cruz. Assim começa a Missa, assim começa a vida, assim
começa o dia. Isto significa que somos redimidos com a cruz do
Senhor. Olhem para as crianças e ensinem-as a fazer bem o sinal da
cruz", convidou o Papa. Depois, sublinhou que a Missa não é um
espetáculo. "Porque é que durante a Missa, a certa altura, o sacerdote
diz "Corações ao alto!"?. Não diz:" Telemóveis ao alto, para tirar uma
fotografia!". Não!, isso é uma coisa feia!
A Missa não é um espéctaculo: é ir ao encontro da paixão e da
ressureição do Senhor. Por isso é que o sacerdote diz: “Corações ao
alto!”. E o que significa isto? Deixem de pensar nos telemóveis.
Referiu o Papa, no encontro público semanal, no dia 8 de novembro.
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O AMOR NÃO ADORMECE!...
Não adormece porque uma esperança viva o mantém
vigilante e predisposto para o imprevisível, de Deus, nosso
aliado, sempre pronto para vir ao nosso encontro!
Quando saímos para espreitar se Ele está próximo, ou para
o ir procurar, já Ele está à nossa porta, esperando apenas que
a abramos.
Por vezes parece que o Senhor tarda e por isso,
impacientes, não percebemos que a vinda do Senhor tem os
seus tempos e os seus lugares e as demoras do Senhor são a
pedagogia que Ele usa para nos ensinar a vigiar.
A impaciência é má conselheira que faz abrandar a
vigilância ou deixa esmorecer a luz que nos guiava. É então
que, sem a luz da esperança acesa, perdemos a oportunidade
do encontro com o Senhor, porque já nem sequer temos meios
para perceber que é Ele que se aproxima e bate à porta, sem
que o reconheçamos.
Temos de voltar a aprender a ler e escutar os sinais dos
tempos, por que o Senhor pode revelar-se num acontecimento
imprevisto, num encontro de amizade, numa celebração de
esperança, numa provação dolorosa, na iluminação
duma Palavra
segredada pelo
Espírito,
na
surpresa duma
alegria e duma
paz interiores.
P. Carlos Paes
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ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 13 A 19 DE NOVEMBRO

Sinal da esperança para a Igreja
e para o mundo
A Igreja Católica vai celebrar de 12 a 19 de Novembro a Semana
dos Seminários, apresentando estas instituições como "sinal da
esperança para a Igreja e para o mundo".
O presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios,
D. António Augusto de Azevedo, refere na sua mensagem para esta
iniciativa que a semana dedicada aos seminários é uma ocasião
“privilegiada” para valorizar o papel formativo dos mesmos.
“No nosso tempo, os seminários representam um sinal da esperança
para a Igreja e para o mundo porque aqueles que neles se formam em
ordem ao ministério sacerdotal serão expressão da presença de Jesus
Cristo, o esposo sempre fiel que também hoje quer encher de
misericórdia e alegria a humanidade que não desistiu de amar”
A Semana dos Seminários de 2017 tem como lema ‘Fazei o que Ele
vos disser’, inspirado numa passagem do Evangelho, as bodas de Caná.
D. António Augusto de Azevedo desafia os católicos a terem maior
consciência da “importância do seminário como lugar indispensável para
a formação dos futuros pastores da Igreja”.
“O Seminário é tempo de estar com Jesus e de aprender com Ele a
viver no meio das realidades do mundo; é tempo para exercitar a escuta
e aprofundar o discernimento acerca da vontade de Deus; é tempo de
cultivar um coração dócil, livre e generoso para o serviço de Deus e dos
irmãos; é tempo para descobrir o estilo mariano da evangelização que
valoriza a proximidade, a ternura e o afeto”, assinala D. António de
Azevedo.
A nossa paróquia tem neste momento 3 seminaristas: Francisco
Alves em Penafirme, Lourenço Lino e David Ribeiro nos Olivais.
Rezemos por eles!

LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 18,30h
TEILHARD CHARDIN
-Segunda-feira, 21,00h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-terça-feira, 19,00h
ALEGRIA DO AMOR
Segunda-feira, 15,30h
AJUDA CRISTÃ
- Terças e Quintas feiras, 15,30h
ORAÇÃO DAS MÃES
- Quarta-feira, 16,00h
S. SÃO VICENTE PAULO
- Quarta-feira, 15,30
RENOV.CARISMÁTICO
- Quarta-feira, 21,00h
GRUPO “DA SAGRADA FAMÍLIA”
-Quarta-feira, 18,45h
GRUPO DE JESUS
- Quinta-feira, 15,30h
LEGIÃO DE MARIA
- Segunda-feira, 16,00h
- Quinta-feira, 15,30h
ULTREIA
- Quinta-feira, 21,30h
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Sexta-feira, 21,30h – Capela
AULAS DE GUITARRA
-Sexta-feira, 18,00h
AULAS DE ITALIANO
- Terça-feira, 9,15h
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
Nª. SENHORA DE SCHOENSTATT
Sábado, 18,00h - Igreja

