Vamos realizar entre os dias 25 de Abril e 1 de Maio uma
peregrinação por terras Espanholas, com saída de avião
em direção a Valência em voo direto TAP e visitando:
VALÊNCIA, ALICANTE, ELCHE, MÚRCIA, CUENCA,
SEGOBRIGA, TOLEDO, ARRANJUEZ, MADRID...
Consulte os programas afixados, ou solicite nos serviços.

A pastoral da Saúde informa que tem um grupo
de visitadores disponível para visitar as pessoas que
se encontrem em situação de fragilidade e maior
solidão.
Caso esteja nesta situação ou conheça alguém,
pode fazer a inscrição para uma visita no cartório
(sala16).
Igreja Paroquial de S. João de Deus
Rua Brás Pacheco, n.º 4, 1000-074 Lisboa
Tel.: 21 843 74 50; Fax: 21 843 74 59

Director: Cónego Carlos Paes
Internet: www.paroquiasaojoaodeus.pt
E-mail: igrejasjoaodeus@gmail.com
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O EVANGELHO FEITO PESSOA...
Esta é, na verdade, a nossa vocação de discípulos de Jesus,
batizados no seu sangue e chamados a ser testemunhas do seu
Evangelho.
Com efeito um cristão, discípulo de Jesus que incarnou a
nossa história, assumiu a nossa condição, partilhou connosco o
planeta azul e desejou que o tratássemos com a mesma devoção
com que Ele e o Pai o criou...
Jesus o que espera de nós é que incarnemos essa mensagem,
no que ela tem de pessoal e lhe déssemos corpo na nossa
pessoa: Pelo nosso estilo de vida, pela nossa rede interpessoal,
pelas nossas opções familiares e profissionais, pela nossa
maneira de comunicarmos as nossas convicções, pelos valores
que assumimos como expressão da pessoa que somos e daquilo
em que acreditamos, pela nossa maneira de irradiarmos a alegria
de termos a Deus como Pai, o Filho como irmão primogénito a
quem mais admiramos, e o Espírito como energia amorizante...
por tudo isto somos impulsionados a irradiar como expressão dum
outro eu o Evangelho que chegou até nós, esse eu que nos
retrata, que nos configura, que nos converte, que nos lança nos
braços do Pai, que nos faz discípulos apaixonados do Filho, que
pelo Espírito foi recriado para ser o Corpo eclesial de Jesus
Cristo, esse eu que assumiu a
vocação de ser um operário do
Reino de Deus, já presente e
operante na edificação dos novos
céus e da nova terra! Esse eu que
se confronta hoje, no Patriarcado,
como testemunha evangélica com
a dimensão cristã de S. Vivente!
O Prior
Prox. Dom.
Mt 5,1-12

“SER PAIS, UMA ESCOLA DE VIDA”
ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 23 a 29 DE JANEIRO

Nós, as crianças e a televisão (n.º 16)
Desde que o regresso às aulas se apresenta,
retoma-se a questão da televisão: «Devemos
deixar as crianças ver a televisão como elas
querem ou não? Como fazer a triagem?»
Entre os pais e a tv, não há uma franca
amizade, mas sim uma coabitação forçada!
Quando ela faz as vezes da ama, ou instaura um
momento de relaxamento, ou ainda quando inicia
aos mistérios do mundo, a televisão presta um
serviço. Mas, mais frequentemente, ela promove
enervamentos contrários aos nossos desejos de harmonia familiar. Claro
que podemos tomar a posição radical: “Está decidido, a partir de setembro, a
tv vai para a cave!” Mas, ao ouvirmos as crianças, verificamos que isso não
é muito eficaz: « Não posso ver o “Dança com as Estrelas”, diz Maria, a
minha mãe acha o programa fraco. Mas a Audrey conta-me tudo e, quando
vou a casa dela, vejo as gravações.» Aos 9 e 10 anos, hoje, eles estão bem
organizados!
Certas séries fazem parte da vida social, como as marcas ou os jogos
de computador. Privá-los disso, é uma maneira de os marginalizar, numa
idade em que a integração faz parte da sua estruturação psicológica. Não
dizer nada, deixá-los ver tudo? Também não, porque as crianças tomam
essa atitude como desinteresse. «A minha mãe, desde que eu a deixe
sossegada com os seus telefones…», diz Julien, de 10 anos, com tristeza,
ele que gostaria de passar menos tempo sozinho à frente do écran.
E então? Escutando as crianças, percebemos que a questão não é ver
ou não a tv, mas partilhar o que veem. O pequeno écran pode ser um aliado
em vez de um inimigo: é um lugar de descompressão para todos. Por que
não fazer uma pausa a ver “séries” com eles? Depois, apaga-se a tv e cada
um vai às suas tarefas. Estaremos a par, poderemos falar sobre isso. Ver
juntos os acontecimentos mundiais é também uma forma de comunicação
familiar. Iniciá-los à cultura cinematográfica por meio de um realizador ou
ator que eles gostem, permite escolher os vídeos que passamos e juntar o
útil ao agradável. Ensiná-los a escolher, a utilizar diferentes canais, cria a
verdadeira autonomia.
A televisão é uma maneira de entrarmos no mundo das nossas
crianças, diferente do nosso, e de refletir com eles. Por que é que
desperdiçamos esta oportunidade?

Geneviève de Taisne, psicanalista

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

LER E REZAR A BÍBLIA
- Terça-feira, 15,30h e 18,30h
ORAÇÃO DE TAIZÉ
- Segunda-feira, 21,30h
OFICINAS DE ORAÇÃO
- Segunda-feira, 18,30h
TEILHARD CHARDIN
- Segunda-feiro, 21,00h
CURSO DE PREPARAÇÃO
PARA O MATRIMÓNIO
- Terça-feira, 21,00h
OFICINAS DE ORAÇÃO
- Segunda-feira, 18,30h
PREPARAÇÃO PARA O BATISMO
- Quarta-feira, 21,30h
ALEGRIA DO AMOR
-Segunda-feira, 15,30h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
CONVÍVIOS FRATERNOS
- Terça-feira, 20,00h
RENOVAMENTO CARISMÁTICO
-Quarta-feira, 21,00h
ORAÇÃO DAS MÃES
-Quarta-feira, 16,00h
GRUPO DE JESUS
- Quarta-feira, 15,30h
PREPARAÇÃO PARA O CRISMA
- Quinta-feira, 21,30h
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

