Papa escreve aos jovens para pedir
compromisso em favor de uma «nova terra»
Carta do Papa Francisco acompanha apresentação
do documento preparatório para o Sínodo de 2018

O Papa Francisco escreveu aos jovens
de todo o mundo, apresentando o Sínodo de
2018, para lhes pedir que construam uma
“nova terra”, rejeitando a “cultura do
descartável” e a “globalização da indiferença”.
“Qual é, para nós, hoje, esta nova terra a
não ser uma sociedade mais justa e fraterna,
à qual vós aspirais profundamente e que
desejais construir até às periferias do
mundo?”, refere o documento, divulgado hoje
pela sala de imprensa da Santa Sé.
Francisco recorda que em Outubro de 2018 se vai celebrar o Sínodo dos
Bispos sobre o tema ‘Os jovens, a fé e o discernimento vocacional’.
“Eu quis que vós estivésseis no centro da atenção, porque vos trago no
coração”, explica.
O Papa desafia os mais novos a “sair” em direção ao futuro e a “ouvir a voz
de Deus”, sublinhando que, para muitos, a saída implica também a fuga da
“injustiça e da guerra”.
“Muitos estão submetidos à chantagem da violência e são forçados a fugir
da sua terra natal”, lamenta.
Francisco aborda depois as questões ligadas ao discernimento vocacional,
aconselhando os jovens a procurar o “acompanhamento de guias
especializados” para descobrir o projeto de Deus.
“Um mundo melhor constrói-se também graças a vós, ao vosso desejo de
mudança e à vossa generosidade. Não tenhais medo de ouvir o Espírito que vos
sugere escolhas audazes, não hesiteis quando a consciência vos pedir que
arrisqueis para seguir o Mestre”, escreve.
O Vaticano divulgou hoje o documento preparatório para o Sínodo dos
Bispos de 2018, dedicado aos jovens e ao “discernimento vocacional”,
anunciando a realização de um inquérito online dirigido às novas gerações.
A publicação deste texto dá início a um processo de consulta que levará à
redação do instrumento de trabalho para a assembleia sinodal.
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UM CAMINHO DE LUZ!
A condição de cristãos faz de nós pessoas interiormente
iluminadas, e capazes de reflectir essa luz sobre todas as
realidades que nos cercam e envolvem.
Em primeiro lugar, os outros que fazem parte da nossa
rede de contactos. Mas também as realidades culturais ou
profissionais, onde a incidência dessa luz por nós reflectida
vai provocar a emergência de uma nova cultura de
convivência entendimento; uma nova forma de viver o
trabalho que se torna expressão de outras criações, de
outra complementaridade graças ao contributo do dom que
cada um traz consigo; uma nova forma de diálogo revelador
que nos torna agentes de encontro interpessoal, de
aproximação entre os que vivem na solidão, de
reconciliação entre aqueles que não se falam, de projectos
e decisões entre aqueles que os não têm; uma nova forma
de entender o sentido da
sua vida pela descoberta
da sua missão pessoal,
fruto de um novo rumo
segredado pelo Espírito
da luz e da comunhão.
O Prior

Prox. Dom.
Mt 4,12-23

“SER PAIS, UMA ESCOLA DE VIDA”

Mudar as palavras do
diálogo com os jovens (n.º 15)
Quem não sonhou, no meio do verão,
estendido na sua esteira, de renovar o seu
apartamento ou o guarda-roupa. Mas, por
ventura, pensamos fazer o mesmo quanto
ao sentido da vida? Jean-Claude chega
perturbado: «O meu neto perguntou-me em
que é que eu creio. Eu respondi-lhe: no
amor, depois no trabalho e por fim a fé. Ele
olhou-me como um objeto “vintage” e retorquiu que, para ele, o mundo se
conjuga, de preferência, em torno da competitividade, do dinheiro e da
ecologia. O seu valor seguro: a amizade dos seus amigos. Eu senti-me fora
de moda e sem argumentos.»
Os nossos valores serão imutáveis, ou, ao longo dos anos, teremos
que os refrescar, em ligação com a evolução da época, como fazemos com
o guarda-roupa? Por vezes, o problema não é “em que é que creio”, mas
“com que palavras o exprimo”. Se falamos de boa educação, de caridade, de
sentido do dever, de esforço, seremos colocados na galeria dos
antepassados, com um letreiro “out!” para qualquer comentário. Mas se
exprimimos admiração pela solidariedade manifestada na televisão,
evidenciamos os mesmos valores, por meio dos hábitos de hoje. Ousar
mudar o vocabulário, mas também o modo. Julien, do alto dos seus 16 anos,
acha “muito fixe” o seu avô ter criado um blog para comunicar com “a tribo”.
De repente, os seus valores fazem sentido. Quantos jovens, que parecem
andar sempre nas compras, economizam para darem um ano da sua vida
numa ação humanitária? Mas esses mesmos não terão a ideia de festejar as
bodas de prata dos seus pais! Em compensação, se um adulto lança uma
ideia e os deixa inventar, então passarão noites em torno do tema.
Por vezes tenho a impressão, escutando as duas gerações, que
falam das mesmas aspirações em linguagens diferentes. Solidariedade
substitui caridade, humanitária é uma forma de “ação católica”. Eles não
agem por dever, mas porque “sentem”, ou porque “têm energia para isso”.
Então, se consideramos as tendências do próximo outono que vão presidir
ao arranjo da cozinha, por que não refletir sobre os valores que estruturam a
nossa vida? Por que é que o sentido da nossa vida não teria o direito de
também ser “tendência”?

Geneviève de Taisne, psicanalista

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 16 a 22 DE JANEIRO

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

CONVITE
Encerrando a comemoração dos
dez anos de existência do Grupo
de Meditação Cristã da nossa
Igreja, o Padre Vasco Pinto de
Magalhães,
SJ,
dará
uma
conferência subordinada ao tema
Silêncio e Discernimento .
Pode agendar para o próximo dia
04 de Fevereiro, Sábado, pelas
17horas, no Auditório.

A ENTRADA É LIVRE!

LER E REZAR A BÍBLIA
- Terça-feira, 15,30h e 18,30H
ORAÇÃO DE TAIZÉ
- Segunda-feira, 21,30h
CURSO DE PREPARAÇÃO
PARA O MATRIMÓNIO
- Terça-feira, 21,00h
OFICINAS DE ORAÇÃO
- Segunda-feira, 18,30h
ALEGRIA DO AMOR
-Segunda-feira, 15,30h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
REUNIÃO DE ACOLHIMENTO
- Terça-feira, 15,30h
S. SÃO VICENTE PAULO
- Quarta-feira, 15,00h
ADORAÇÃO – IGREJA
Quarta-feira, 21,00h
Nª.SENHORA DE SCHOENSTATT
- Quarta-feira, 18,00h
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
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, 19,00h
FAMÍLIAS ANÓNIMAS
- Segunda-feira, 18,30h

