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

No transepto da Basílica do Santuário de
Fátima, as pedras das campas onde
repousam os restos mortais dos dois
pastorinhos afirmam com simplicidade:
Francisco Marto…Jacinta Marto, a quem
Nossa Senhora apareceu…
A fama da santidade dos dois pequenitos, já
conhecida durante os últimos meses da sua
vida, espalhou-se rapidamente por todo o
mundo após a sua morte.
Em 13 de Maio de 1989, o Papa João Paulo
II reconheceu solenemente a heroicidade
das virtudes de Francisco e Jacinta,
apresentando-os
como
modelos
de
santidade e poderosos intercessores para
todos os fiéis e principalmente para as
crianças.
Em 28 de Junho de 1999 o reconhecimento
do milagre obtido por sua intercessão abriu
o caminho para a sua beatificação.
Em Fátima, A 13 de Maio de 2000, o Papa
João Paulo II,
com a sua Autoridade Apostólica, concede
que a partir deste dia Francisco e Jacinta
sejam chamados Beatos e possa ser
celebrada a sua festa, no dia 20 de
Fevereiro, nos lugares e segundo as
normas da Igreja.
ÚLTIMA PUBLICAÇÃO
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Semear é uma aventura
Aventura, na verdade, não só porque nunca temos
garantia
de
sucesso
na
sementeira. Mas
a
ventura, também, porque há sempre quem se oponha à
mensagem que a palavra traz consigo.
Por vezes, o desalento instala-se na mente e no
coração daqueles que têm por missão semear em todas
as direções, cientes como estão que a mensagem pela
qual foram responsabilizados traz consigo um potencial
que não é possível travar. Quando, na sua história
pessoal, já lhes aconteceu serem surpreendidos por esse
potencial que irrompe de forma inesperada e poderosa,
de tal modo marcante que lhes parece já estarem a
entrar e a celebrar uma fecundidade de outra natureza
porque, de outra forma, seria humanamente inexplicável.
Tal
verificação
desperta
do
jubileu todos aqueles que, partindo
em missão cheio de incertezas e
inseguranças, acabam por
serem os primeiros a testemunhar
e a celebrar a festa da palavra.
O Prior
Pe. Carlos Paes

Prox. Dom.
Mt 13,24-43

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 24 A 30 DE JULHO

Fundação católica quer empresas a
reconhecer «competências humanas»
“A FEC está a trabalhar nos últimos anos em projetos europeus que
visam reconhecer as competências dos voluntários”, refere à Agência
ECCLESIA a coordenadora da Plataforma do Voluntariado
Missionário da fundação, Catarina António.
1403 portugueses vão dedicar-se a ações de voluntariado missionário
em 2017: 389 jovens e adultos realizam projetos de voluntariado
missionário em países em vias de desenvolvimento e 1014
desenvolve atividades de voluntariado/missão em Portugal.
Catarina António assinala que algumas empresas estão a perceber
que” mais do que as competências técnicas, que são essenciais para
algumas funções, sã o necessárias competências humanas”.
“Estes voluntários trazem essas competências humanas. Regressam
com novas formas de ser e de estar, muitos deles até continuam a
apoiar os projetos a partir de Portugal”, sustenta.
Catarina António, que já foi missionária em Moçambique, Timor-Leste
e Brasil, fala das centenas de voluntários portugueses que partem em
missão para vários destinos, sobretudo no espaço lusófono.
“Quando falamos de missão, pensamos só na missão ad gentes, para
fora, mas nós não contabilizamos só as 389 pessoas que vão para
fora. Estamos a falar também de pessoas que se envolvem em
voluntariado missionário aqui mesmo no seu país”, precisa.
A responsável da FEC recorda que “ninguém parte de um dia para o
outro”.
“É preciso um compromisso, uma preparação, em norma com a
duração de um ano”, acrescenta.
A coordenadora da Plataforma do Voluntariado Missionário da FEC
observa que, muitas vezes, esta experiência muda “a simples forma
de ver as coisas e de estar”.
LS/OC - (Ecclesia)

JACINTA E FRANCISCO, QUEREMOS
APRENDER CONVOSCO A AMAR.
ENSINA-NOS, JACINTA, A AMAR OS
PECADORES COM TODO O NOSSO
CORAÇÃO E A DAR A VIDA PARA
QUE NENHUM SE PERCA.
ENSINA-NOS, FRANCISCO, O TEU
ENORME AMOR AO CORAÇÃO DE
JESUS, FERIDO PELA INGRATIDÃO
DOS HOMENS.
PASTORINHOS DE FÁTIMA, PELA
VOSSA MÃO QUEREMOS ENTRAR,
CADA VEZ MAIS, NO CORAÇÃO DE
MARIA, NOSSO REFÚGIO, QUE NOS
HÁ-DE CONDUZIR ATÉ DEUS.
ÁMEN.

LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 18,30h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
AJUDA CRISTÃ
-Terça e quinta-feira, 15,30h
LEGIÃO DE MARIA
- Quarta e Quinta-feira, 16,00h
CURSO DE ARRAIOLOS
- Quarta-feira, 15,30h
ULTREIA
-Quinta-feira, 21,30h
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Sexta-feira, 21,30h – Capela
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-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

