No próximo dia 26 de Setembro,
iremos retomar os momentos de
oração e meditação na capela de
Nossa Senhora, às terça-feiras,
entre às 19h e as 20h. Apareça!
===============================================

O Grupo de Acolhimento da paróquia vai realizar no
dia 12 de Outubro às 15.30h na sala 8, uma reunião
geral para iníco de ano. Não Falte!...
===============================================

Nos dias 6 e 7 de Outubro
vamos realizar um ciclo de
encontros sobre a liturgia
com o D. Bernardino
Costa - Abade do Mosteiro
de Singeverga. Inscreva-se no Cartório!
===============================================

O Senhor Patriarca D. Manuel Clemente e os seus
Bispos auxiliares informaram que nos meses de
Outubro, Novembro e Dezembro irão realizar uma visita
Pastoral à Vigararia IV. Na nossa Paróquia, a visita será
de 28 de Novembro a 3 de Dezembro, com a presença
de D. Nuno Braz. Em breve será lançado o programa da
visita. Esteja atento!...
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QUANDO A ÚNICA DÍVIDA É O AMOR...
A lógica de Deus é o amor. Um amor gratuito e
misericordioso, que não se deixa condicionar por aqueles
que só se mexem quando acham que devem reclamar pela
justiça e que não conseguem alegrar-se pela bondade de
um Deus que ama apenas porque é bom, e não por
qualquer imposição resultante dos nossos conceitos de
justiça, por detrás dos quais se escondem a inveja, o ciúme,
o igualitarismo, a comparação...
Não temos direitos adquiridos que justifiquem essas
reações. Quem ama apenas por decreto, no fundo não
ama, porque está mais preocupado com a justiça humana,
do que com a misericórdia divina. Quem não é capaz de
ultrapassar a conta, peso e medida, na satisfação da dívida
de amor que tem para com os seus irmãos, ainda não se
converteu ao evangelho e só reage segundo os códigos
humanos.
Afinal, ser Igreja é embarcar com
Jesus nesta aventura de um amor que
é a nossa dádiva e missão no mundo!
P. Carlos Paes
Prox. Dom.
Mt 21,28-32

Humanizar a educação» é o desafio
global que o Papa lança à Igreja
O Vaticano divulgou hoje um novo documento, dirigido às 215 mil escolas e
1769 universidades católicas no mundo, em que o Papa Francisco desafia
estas instituições a “humanizar a educação” num cenário global.
“É necessário, portanto, humanizar a educação, ou seja, torná-la um processo
em que cada pessoa possa desenvolver as próprias atitudes profundas, a
própria vocação e assim contribuir para a vocação da própria comunidade”,
refere o texto, intitulado ‘Educar para o humanismo solidário’.
O documento da Congregação para a Educação Católica (Santa Sé) evoca os
50 anos da encíclica ‘Populorum Progressio’, do Papa Paulo VI, sobre o
“desenvolvimento dos povos”.
A publicação deste novo texto, apresentado hoje em conferência de
imprensa, acompanhou a divulgação da Fundação Pontifícia ‘Gravissimum
educationis’, constituída pelo Papa Francisco para promover o compromisso
da Igreja no campo da educação.
As escolas e universidades católicas são chamadas a contrariar “uma
globalização sem visão, sem esperança”, a qual “está destinada a produzir
conflitos e a gerar sofrimentos e misérias”.
A Congregação para a Educação Católica evoca os ensinamentos dos
últimos pontificados para realçar que é necessário “colocar a pessoa no
centro da educação, num quadro de relações que compõem uma comunidade
viva, interdependente, vinculada a um destino comum”.
O documento ‘Educar para o humanismo solidário’ alude a um cenário de
“crises”, desde a economiza às migrações, passando pela política e o meio
ambiente, que retratam um “humanismo decadente” fundado nos paradigmas
da “indiferença” e “tecnocrático”.
A Santa Sé convida a uma educação mais atenta às relações entre gerações,
que respeite a família e promova a “cultura do diálogo”.
A proposta feita às instituições católicas é que estas ajudem os alunos a
“associar os princípios éticos” com as suas “escolhas sociais e civis”,
promovendo também “redes de cooperação” entre as instituições.
O texto realça o papel das religiões, com a sua proposta de “valores éticos
positivos”, e defende uma globalização da “esperança”, com olhar para o
futuro.
“Mediante a educação para o humanismo solidário cuida-se da humanidade
do futuro, a posteridade, para a qual é preciso ser solidário fazendo hoje
escolhas responsáveis”.
O novo documento da Santa Sé sobre a educação conclui-se com um apelo a
todos os que estão envolvidos nesta área, pedindo-se que vivam “com
dedicação e sabedoria essa sua experiência, em nome dos princípios e
valores abordados”.
Agência Ecclesia - OC

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 25 DE SET. A 01 DE OUT.

Relembramos todos os
responsáveis e animadores de
grupos que teremos a
Assembleia de Responsáveis no
próximo dia 28 de Setembro
às 21.30h

Não Falte! Compareça!...
===========================

NOVO HORÁRIO
DAS MISSAS
Domingos e Dias Santos

9h 10.30h 12.10h e 19h

ADRO
- Segunda-feira, 15H30
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19H00
AJUDA CRISTÃ
-Terça e quinta-feira, 15H30
CONVÍVIOS FRATERNOS
-Terça-feira, 20H00
LEGIÃO DE MARIA
- Quarta e Quinta-feira, 16H00
CURSO DE ARRAIOLOS
- Quarta-feira, 15,30h
ORAÇÃO DAS MÃES
-Quarta-feira, 16H00
GRUPO DA SAGRADA
FAMÍLIA
-Quarta-feira, 17H45
ULTREIA
-Quinta-feira, 21H30
GRUPO A CAMINHO
-Quinta-feira, 19H00
REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS
-Quinta-feira, 21H00
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Sexta-feira, 21H30
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-feira, 15H30
PASTORAL FAMÍLIAR
-Sábado, 10H00
ESCUTEIROS
-Sábado, 09H00
-Domingo, 09H00
ALCOÓLICOS ANÓNIMOS
- Terça e Quinta-feira, 12H00
- Domingo, 11H00
NARCÓTICOS ANÓNIMOS
- Sábado – 18H00
COMEDORES ANÓNIMOS
- Segunda-feira, 19H00
FAMÍLIAS ANÓNIMAS
- Segunda-feira, 18H30

