Vaticano cria endereço de email para felicitações
ao Papa Francisco pelo seu 80.º aniversário
O Vaticano criou um endereço de
email para todos os que desejarem
felicitar o Papa pelo seu 80.º
aniversário natalício, que se celebra
este sábado.
O dia de aniversário do Papa vai
começar com uma Missa, às 08h00
de Roma (menos uma em Lisboa),
na Capela Paulina do Palácio
Apostólico, com a presença dos
cardeais residentes em Roma, e prossegue com a habitual agenda de encontros.
O padre Federico Lombardi, antigo porta-voz do Vaticano, assina um texto de
homenagem a Francisco, na revista italiana ‘La Civiltà Catt0lica’em que apresenta o
Papa como “um líder de estatura mundial”, reconhecido por cristãos, crentes de
outras religiões e “muitíssimos não-crentes”.
Jorge Mario Bergoglio nasceu em Buenos Aires, capital da Argentina, a 17 de
dezembro de 1936; filho de emigrantes italianos, trabalhou como técnico químico
antes de se decidir pelo sacerdócio, no seio da Companhia de Jesus, licenciando-se
em filosofia e teologia.
Ordenado padre a 13 de dezembro de 1969, foi responsável pela formação dos
novos jesuítas e depois provincial dos religiosos na Argentina (1973-1979).
João Paulo II nomeou-o bispo auxiliar de Buenos Aires em 1992 e foi ordenado
bispo a 27 de junho desse ano, assumindo a liderança da diocese a 28 de fevereiro
de 1998, após a morte do cardeal António Quarracino.
O cardeal Jorge Mário Bergoglio seria eleito como sucessor de Bento XVI a 13 de
março de 2013, após a renúncia do agora Papa emérito, assumindo o inédito nome
de Francisco; é o primeiro Papa jesuíta na história da Igreja e também o primeiro
pontífice sul-americano.
Entre os principais documentos do atual pontificado estão as encíclicas 'Laudato si',
dedicada a questões ecológicas, a 'Lumen Fidei' (A luz da Fé), que recolhe reflexões
de Bento XVI, e as exortações apostólicas 'Evangelii Gaudium' (A alegria do
Evangelho) e ‘Amores Laetitia’ (A alegria do amor).
O Papa promoveu ainda um Jubileu da Misericórdia (dezembro 2015-novembro
2016), terceiro ano santo extraordinário na história da Igreja Católica, durante o qual
canonizou Madre Teresa de Calcutá, e um Ano da Vida Consagrada.
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Escolhidos para o Evangelho
Tal como o apóstolo Paulo, também nós os cristãos,
fomos «escolhidos para o Evangelho» que o Papa
Francisco deseja que saia do nosso coração e da nossa
boca como um «Evangelho da Alegria». Isso tornou-se
possível graças ao Messias que esperávamos, e que nos
surpreende porque não se apresenta como um
conquistador vingador e vitorioso, mas como um Emanuel,
que mergulha na nossa história, na condição duma criança,
que vai crescer connosco, como o primogénito de uma nova
humanidade.
Porém, na sua aparente humildade, Ele vem revestido
do Espírito, que o constitui Filho de Deus, e que o torna
capaz de configurar cada um de nós como uma extensão
desse Emanuel, escolhidos, tal como Ele, e com Ele
ungidos pelo seu Espírito, a fim de sermos fermento da tal
humanidade regenerada,
segundo o desígnio do Pai
Santo, que O enviou e da
qual Jesus, o Emanuel, é
a Cabeça!
O Prior
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“SER PAIS, UMA ESCOLA DE VIDA”

Dar férias ao psiquismo (n.º 12)
Se toda a família
pudesse tomar à letra esta
expressão! “Fazer férias” de
perguntar aos mais velhos a
que horas regressam a casa
à noite…”Fazer férias” de
perguntar quem vai por a
mesa e quem leva o Justin
ao futebol… Poder evitar de
se queixar porque uma
amiga veio passar uma semana lá a casa, para se recompor de um
problema de saúde…Como se, em certos momentos, o nosso psiquismo
pudesse carregar no “off”, colocar-se em modo de silêncio, só para fazer
uma pausa. Mas, internamente, a Culpa e o Remorso fazem a sua parte.
Então? Qual é a atitude correta?
Nós achamos normal dormir quando estamos esgotados. Diz-se,
então, que é para recuperar. Desligamo-nos do mundo, dos problemas,
dos outros: mergulhamos no nosso universo onírico para recarregar as
baterias. Porquê, então, não nos autorizarmos a fazer uma pausa,
conscientemente? Aceitar que, durante essas férias, temos necessidade
de temas leves, nada de discussões, mexericos ou problemáticas
existenciais? Assumir a capacidade de o dizer e de passar ao ato. O que
é que isso implicaria?
O casal N. regressa das férias no estrangeiro. A atmosfera familiar
é muitas vezes sombria por causa das exigências dos pais, certamente
justificadas, do desinteresse dos filhos e dos gritos que daí resultam.
Desta vez, eles tinham decidido que ia ser diferente. Todos os trabalhos
de casa tinham sido feitos previamente, cada um dos filhos tinha um dia
para escolher as excursões e os pais tinham-se comprometido a seguir o
programa estabelecido. O bom humor era condição mínima requerida e,
em caso de alguém romper o contrato, estavam previstas multas! Tudo
tinha sido combinado em família e as férias foram um êxito. Cada um
tinha desistido do seu comportamento habitual, para fazer deste tempo
um espaço de recuperação de forças. Então, eu ou nós, a família, o que
temos que “por de férias” para nos recuperarmos psiquicamente? Como
seria bom sentir-se livre, “de férias” com os outros!
Geneviève de Taisne, psicanalista

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 19 A 25 DE DEZEMBRO

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

ORAÇÃO DE TAIZÉ
-Segunda-feira, 21,30h Capela
LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 18,30h
- Terça-feira, 15,30h
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
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

