O Papa convoca jornada mundial
de oração e jejum pela paz
O Papa Francisco convocou uma jornada
mundial de oração e jejum pela paz, a 23 de
fevereiro, evocando, em particular, as
vítimas dos conflitos na R. D. Congo e
Sudão do Sul.
“Perante o trágico arrastamento de
situações de conflito em diversas partes do
mundo, convido todos os fiéis para uma
jornada especial de oração e jejum pela paz, em 23 de fevereiro, sextafeira da primeira semana da Quaresma”, anunciou o Papa Francisco,
após a oração do Angelus, no Vaticano.
O convite realizado pelo Papa Francisco também inclui todos os fieis do
mundo, independentemente de religião. “Como em outras ocasiões
similares, convido os irmãos e irmãs não-católicos e não-cristãos a
associarem-se a esta iniciativa, nas formas que julgarem mais oportunas,
mas todos juntos”, acrescentou.
A jornada vai dar voz aos que “gritam a Deus, na dor e na angústia”.
Além disso, ele fez um apelo para que o mundo também “escute este
grito” e para que cada pessoa, “na sua própria consciência, perante
Deus, se pergunte ‘o que posso fazer pela paz?”.
“Seguramente, poderemos rezar, mas não só isso. Cada um pode dizer
concretamente ‘não’ à violência. Porque as vitórias obtidas com a
violência são falsas vitórias. Enquanto que trabalhar pela paz faz bem”,
concluiu. Em setembro de 2013, o Papa também convocou uma jornada
semelhante pela paz na Síria.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A PROCISSÃO DO SENHOR DOS PASSOS
sai à rua no próximo dia 25 de Fevereiro. A saída da Igreja de
São Roque para a Igreja da Graça será às 15h. A procissão é
presidida pelo Senhor Cardeal Patriarca, D. Manuel Clemente.
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CONVERTER-SE PELA FORÇA DO ESPÍRITO
Vivemos entre dois fogos: o fogo do Espírito que
ilumina para fazermos um discernimento clarificador e
nos alenta para uma conversão criadora de aliança e
missão; e o fogo de Satanás, o adversário e sedutor, que
nos ilude com a tentação do orgulho auto justificador e
nos arrasta com a paixão dos instintos egoístas.
Associada à ideia de deserto, a Quaresma propõe-nos
o exercício de um distanciamento libertador que nos
permita tomar consciência da aliança que quebrámos,
quase imperceptivelmente, deixando-nos à mercê de
uma cultura dominante erotizada, epidérmica, sensorial,
corrupta, mercantilista, ateia, idolátrica.
Pela força do Espírito Divino, que «é Senhor e dá a
vida», regressaremos
ao caminho que nos
leva a Deus e aos
outros, pela mediação
da Palavra que gera a
Fé e pela prática da
Oração comunitária e
eucarística.
O Prior P. Carlos Paes

Prox. Dom.
Mc 9, 2-10

NOTÍCIAS DA CATEQUESE
RETIRO DOS 9º E 10º ANOS
20 e 21 de Janeiro, na Casa do Gaiato do Tojal

Recomendamos o livro,
"Quaresma e Pascoa"

Uma experiência de serviço - Estivemos na
Casa do Gaiato do Tojal em retiro e trabalho.
Guiados pela Palavra de Deus, assumimos a
missão de aprofundar a nossa fé, sentir o desafio
de nos fazermos próximos dos outros, de
trabalhar em grupo e percebermos que, em
Jesus Cristo, todos somos irmãos. Foram dois
dias que nos abriram o horizonte da Missão, e como Deus precisa de
cada um de nós para tornar o mundo mais fraterno.

RETIRO DO 5º ANO
27 e 28 de Janeiro, no Santuário Cristo Rei
O Itinerário de Abraão - Partindo dos textos do
Livro do Génesis, seguimos o itinerário de Abraão
e Sara, e meditámos como a promessa de Deus
exige uma conversão interior ao tempo de Deus.
Um tempo de crescimento na fé e na oração; um
tempo para aprender a descobrir os sinais,
porque Deus é sempre fiel às suas promessas;
um tempo para aprender a construir a
comunidade de fé.
A escuta da Palavra, os jogos, os momentos de
partilha e oração ajudaram a reavivar o dom de Deus em nós.

Este livro auxilia os cristãos a viver
profundamente a Quaresma e a Páscoa.

-----------------------------------------

RETIRO DO 8º ANO,
em Almada, 4 e 5 de fevereiro
Seguindo o itinerário do Profeta Jonas:
Seguindo o itinerário do Profeta Jonas,
estivemos nós, também, em Missão. Na
cidade de Almada, quisemos convidar a
comunidade cristã a celebrar connosco a
vida, interpelando as pessoas na rua. As
dinâmicas de reflexão e partilha, a oração e
a alegria de estarmos juntos, tudo isso foram momentos altos da
nossa vida de fé e comunhão entre os grupos.

PASSEIO A DUBLIN.
29 Abril a 2 Maio 2018
PEÇA O PROGRAMA
NO CARTÓRIO

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 19 A 25 DE FEVEREIRO
LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 15,30h,
ORAÇÃO DE TAIZÉ
-Segunda-feira, 21,30h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
ALEGRIA DO AMOR
- Terça-feira, 15,30h
CONVÍVIOS FRATERNOS
- Terça-feira, 20,00h
LER E REZAR A BÍBILIA
- Segunda-feira, 18,30h
TEILHARD CHARDIN
-Segunda-feira, 21,30h
ORAÇÃO DAS MÃES
- Quarta-feira, 16,00h
MOV.COMUNHÃO ELIBERTAÇÃO
- Quarta-feira, 21,00h
S.S.VICENTE DE PAULO
-Quarta-feira, 15,30h
LEGIÃO DE MARIA
-Quarta-feira, 15,30h
-Quinta-feira, 16,00h
RENOV. CARISMÁTICO
- Quarta-feira, 21,00h
- Sábado, 14,00h
GRUPO “DA SAGRADA FAMÍLIA”
-Quarta-feira, 17,45h
ARRAIOLOS
- Quinta-feira, 15,30h
GRUPO DE JESUS
- Quinta-feira, 18,30
ULTREIA
- Quinta-feira, 21,30h
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-feira, 15,30h
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Terça-feira, 21,00h
- Sexta-feira, 21,00h
AULAS DE GUITARRA
-Sexta-feira, 18,00h
AULAS DE ITALIANO
- Terça-feira, 9,15h
ALCOÓLICOS ANÓNIMOS
- Terça e Quinta-feira, 12.00h
NARCÓTICOS ANÓNIMOS
- Sábado - 18,00h
COMEDORES ANÓNIMOS
- Segunda-feira, 19,00h
FAMÍLIAS ANÓNIMAS
- Segunda-feira, 18,30h

