Vigário-geral da Diocese da Guarda apresenta
o livro «O Fim do Mundo» em Lisboa
O padre Manuel Matos,
vigário-geral da Diocese da
Guarda, vai apresentar hoje o
seu livro ‘O Fim do Mundo –
Das profecias da Desgraça ao
Júbilo da Parusia’, pelas
18h30, na Paróquia do Campo
Grande, em Lisboa.
Numa nota enviada à
Agência
ECCLESIA,
a
Diocese da Guarda informa que o orador principal é o monsenhor
Victor Feytor Pinto que acolhe o evento no auditório da Paróquia do
Campo Grande.
“Este livro não quer alimentar o medo; quer, isso sim, alertar a
esperança. A seiva que ele nutre é a mesma que revigora a árvore da
vida, é seiva teológica que brota da revelação bíblica, centrada no
conhecimento de Deus que é tanto o Senhor do nosso princípio, como
do nosso fim”, explica o padre Manuel Matos na introdução da obra
editada pela Casa Veritas.
O padre Manuel Matos é doutorado em Teologia Dogmática,
pela Universidade Pontifícia de Salamanca (2002) e licenciado em
Teologia Pastoral, pela Universidade Católica Portuguesa (1984), e
em Filosofia Clássica, pela Universidade de Lisboa (1978).
Aquando o lançamento, a 21 de dezembro 2017, o livro ‘O Fim
do Mundo – Das profecias da Desgraça ao Júbilo da Parusia’ foi
apresentado pelo cientista Carvalho Rodrigues, o “pai” do satélite
português, numa sessão presidida pelo bispo da Guarda, D. Manuel
Felício.
Agência Ecclesia - CB
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O REINO DE DEUS: A ALTERNATIVA
QUE FAZ A DIFERENÇA
Jesus propõe aos que se deixam atrair pela novidade da sua
Mensagem, uma conversão de vida e de pensamento que os torne
capazes de configurar uma alternativa inédita e inaudita: chamoulhe “Reino” e eles, ainda sem perceberem o conteúdo e o sentido
desse apelo, intuem algo de verdadeiramente diferente que os leva
a aderir à proposta com uma entrega radical; ou seja, uma
conversão que a todos surpreende!
O próprio Jesus, ilustra, pelo seu estilo de vida, a novidade
desse Reino, que era algo totalmente diferente dos reinos que
eles já tinham conhecido a norte e ao sul; algo com pouco sentido
conquistador ou político; algo que era mais do que uma
reconquista do poder perdido, mas com que eles ainda sonhavam;
algo que era sobretudo o triunfo da misericórdia sobre a vingança,
do amor sobre o ódio, da comunhão sobre o individualismo, do
serviço sobre autoritarismo.
Para os discípulos da primeira hora, tal como para nós, este
Reino manifesta-se e actua de fora para dentro a partir duma
conversão permanente, de uma entrega total de pensamento e de
afecto, e de uma fidelidade indefectível.
O Prior P. Carlos Paes

Prox.Dom.
Mc 1, 21-28

Garantia de cumprimento do
testamento feito à Cáritas
Diocesana de Lisboa
Na sequência de acusação feita ao Cardeal-Patriarca de Lisboa de
recusa de garantia de cumprimento de testamento deixado à Caritas
Diocesana de Lisboa, transcreve-se o teor da carta enviada por D.
Manuel Clemente à testamenteira, a 16 de abril de 2017.

«Ex.ma Senhora
Com os melhores votos de saúde e paz, venho responder à sua carta
de 23 de março.
Da minha parte não faltará acompanhamento das instituições
diocesanas, em apoio e estímulo ao que têm de fazer no cumprimento
dos seus objetivos. [...] É neste sentido que se deve entender o
seguinte parágrafo do Comunicado do Patriarcado de 18 de março
último: "Em relação à demora na execução de uma herança a confiar
à Cáritas Diocesana de Lisboa, reafirma-se que, da parte da
instituição, assim como do economato diocesano, permanece toda a
disponibilidade para dar garantias de ser cumprida a vontade da
doadora, sob a natural responsabilidade da Cáritas Diocesana".»

-------------------------------------------------------------------------------Entramos no novo ano, já começou a pensar no IRS?
Quando preencher a declaração lembre-se do
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. JOÃO DE DEUS.
De forma participativa ajude-nos a continuar a nossa missão.

SÉ DE LISBOA ACOLHE
SOLENIDADE DE SÃO VICENTE
O Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel
Clemente, vai presidir à celebração na solenidade
de São Vicente, diácono e mártir, padroeiro
principal do Patriarcado de Lisboa. A Eucaristia
tem lugar a Sé Patriarcal de Lisboa, no próximo
dia 22 de janeiro, segunda-feira, às 19h00, e vai
ser concelebrada pelos Bispos Auxiliares, D.
Joaquim Mendes e D. Nuno Brás, além do
Cabido da Sé e de outros sacerdotes. Em Lisboa,
tal como nos últimos anos, esta celebração que
evoca a memória do diácono e mártir do século
IV fica ainda marcada pela renovação das
promessas diaconais dos diáconos permanentes
da diocese.

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

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 22 A 28 DE JANEIRO
LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 18,30h
- Segunda-feira, 15,30h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
ALEGRIA DO AMOR
Terça-feira, 15,30h
CONVÍVIOS FRATERNOS
-Terça-feira, 20,00h
ORAÇÃO DAS MÃES
- Quarta-feira, 16,00h
LEGIÃO DE MARIA
-Quarta-feira, 15,30h
-Quinta-feira, 16,00h
RENOV.CARISMÁTICO
- Quarta-feira, 21,00h
NOITE DE VIGÍLIA
- Quarta-feira, 21,00h
MOV. COMUNHÃO E
LIBERTAÇÃO
- Quarta-feira, 21,00h
GRUPO “DA SAGRADA
FAMÍLIA”
-Quarta-feira, 17,45h
GRUPO DE JESUS
- Quinta-feira, 18,30 2º grupo
ULTREIA
- Quinta-feira, 21,30h
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-feira, 15,30h
AULAS DE ITALIANO
- Terça-feira, 9,15h
AULAS DE GUITARRA
-Sexta-feira, 18,00h
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

