Nesta ano, em que se comemoram os 100 anos das Aparições de Nossa
Senhora de Fátima, publicaremos, todas as semanas, excertos do livro «OS
BEM-AVENTURADOS FRANCISCO E JACINTA - PASTORINHOS DA
NOSSA SENHORA – edição da Fundação Francisco e Jacinta Marto
CONTINUAÇÃO DO ÚLTIMO BOLETIM

Por fim, os três pastorinhos viram, ao lado de
Nossa Senhora, um anjo com uma espada de fogo
que lançava chamas para incendiar o mundo mas
que eram apagadas pelo brilho que saía das mãos
de Nossa Senhora. Viram, também, como se
fosse num espelho, um bispo vestido de branco,
que pressentiram ser o Santo Padre
que, com os outros bispos, padres e freiras, subia
uma montanha no cimo da qual havia uma grande
cruz.
Antes de lá chegar o Papa atravessou uma grande cidade em ruínas e
abençoou muitos mortos caídos pelo caminho.
Quando chegou ao cimo do monte foi morto por um grupo de soldados
que dispararam tiros e setas.
A Jacinta ficou tão impressionada que a partir desse dia sempre que
oferecia um sacrifício dizia que era também pelo Santo Padre.
Em 1917 havia em Portugal uma forte perseguição religiosa.
O Administrador do Concelho de Vila Nova de
Ourém quis acabar com as histórias que se
ouviam das aparições e mandou chamar os
pastorinhos para os interrogar.
Como Francisco e Jacinta eram demasiado
pequenos, só Lúcia foi. Mas era tão profunda a
amizade entre os três, que os primos
ficaram muito preocupados.
Quando Lúcia regressou, à noitinha, encontrou-os
de joelhos, junto do poço, a chorar e rezar por ela.
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CONVOCADOS PARA A MISSÃO
Sempre que vamos à Missa, devemos fazê-lo com a
consciência de que fomos convocados por Alguém que nos
chama e conta connosco para uma missão da qual nos quer
falar e para a qual quer preparar o nosso espírito.
O Senhor Jesus quer partilhar connosco a Missão em
que foi investido pelo próprio Pai.
Deus Pai ama toda a criação, mas criou laços
singulares com aqueles que criou à sua imagem e
semelhança, tornando-os capazes de escutar e entender os
seus desígnios amorosos. Para eles preparou um projeto
global de bem-aventurança e plenitude, tornando-nos
cúmplices dos seus sentimentos mais íntimos.
Contagiados desse modo, como confidentes habituais
dos seus desígnios, é normal que não fiquemos indiferentes
àquilo que hoje Jesus, o primeiro missionário do Pai e seu
principal confidente, hoje nos diz de maneira simbólica: «a
seara é grande, mas os trabalhadores são poucos!», dandonos a entender que já existe trabalho e que apenas espera
a resposta daqueles que Ele convoca para tal missão.
O Prior
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Mensagem do Papa

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 19 A 25 DE JUNHO

Francisco, por ocasião da
Peregrinação a Fátima
12 e 13 de Maio
Venerado Irmão
D. MANUEL CLEMENTE
Cardeal Patriarca de Lisboa e
Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa
De volta a casa depois da minha peregrinação ao Santuário de
Fátima, desejo renovar a si, aos outros bispos, sacerdotes, pessoas
consagradas e fiéis leigos a expressão do meu grato apreço pelo
cuidado pastoral e espiritual com que as diversas dioceses se
prepararam e estão a viver o centenário das Aparições de Fátima,
nomeadamente com a visita da Virgem Peregrina a tudo quanto era
cidade e aldeia desse abençoado Portugal, donde agora vieram
pessoas sem conta «ver» a Mãe do Céu.
Vi um povo ordeiro e entusiasta, crente e sem respeitos humanos, no
roteiro que me levou de Monte Real até Fátima e vice-versa; e, no
Santuário de Nossa Senhora, comoveu-me a solidez da fé, a indómita
esperança e a ardente caridade que anima o caminho humano e
cristão daquele povo santo fiel de Deus, com destaque para o silêncio
de um milhão de peregrinos unidos ao meu silêncio orante, o mar de
luz feito por um milhão de velas acesas na noite de vigília, a ovação
elevada por dois milhões de mãos aos novos Santos Francisco e
Jacinta e o acenar de lenços brancos à Branca Senhora por um
milhão de corações felizes: Mãe, nunca Vos esqueceremos!
Asseguro a minha oração pela Igreja de Portugal para que continue a
caminhar com perseverança e coragem, testemunhando a todos o
amor misericordioso do Pai do Céu. E vós todos... rezai também por
mim, que de coração vos abençoo.
Fraternamente, Franciscus
Vaticano, 4 de Junho de 2017

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES

25 de Junho (Domingo):
* Às 9H30, haverá o último
encontro de catequistas, onde
apresentaremos o balanço do
ano e a proposta para 20172018.
* Depois da Eucaristia das
11horas, teremos o nosso picnic
de encerramento das atividades
da Catequese, onde se fará a
inscrição e o envio da MISSÃO
DE VERÃO para todas as
famílias da catequese nossa
Comunidade Paroquial.
Equipa Coordenadora

LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 18,30h
ALEGRIA DO AMOR
- Segunda-feira, 15,30h
ORAÇÃO DE TAIZÉ
-Segunda-feira, 21,30h
TEILLARD CHARDIN
-Segunda-feira, 21,00h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
C.P.M.
-Terça-feira, 21,00h
AJUDA CRISTÃ
-Terça e quinta-feira, 15,30h
S.S.V.P.
-Quarta-feira, 15,30h
ORAÇÃO DAS MÃES
- Quarta-feira, 16,00h
LEGIÃO DE MARIA
- Quarta e Quinta-feira, 16,00h
GRUPO DE JESUS
-Quarta-feira, 15,30h
RENOVAMENTO CARISMÁTICO
- Quarta-feira, 21,00H
CURSO DE ARRAIOLOS
- Quarta-feira, 15,30h
CONF.MENINO DEUS
-Quinta-feira, 15,30h
ULTREIA
-Quinta-feira, 21,30h
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Sexta-feira, 21,30h – Capela
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-feira, 15,30h
ORAÇÃO DAS MÃES
-Sábado, 15,00h
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

