O NATAL DE QUEM FOGE À GUERRA
O nosso Centro
Social Paroquial, que é a
entidade que concretiza a
dimensão socio-caritativa
da comunidade paroquial,
está a preparar-se para
acolher uma família de
refugiados sírios.
Para isso vamos
ter de arrendar uma
casa de tipologia T3 na
zona da Paróquia e procurar integrar a família no mundo do
trabalho, da escola, e, sobretudo, fazê-los sentir-se amados,
apesar do dramatismo vivido na sua pátria de origem. Será uma
resposta a um desafio a toda a comunidade de saber acolher, pois é
acolhida pelo Deus que veio até nós para nos dar a sua vida.
Não é por acaso que só agora isso acontece. Estamos a ler o
Evangelho de S. Mateus, onde também o Filho de Deus foge com
Maria e com José por causa de perseguição de Herodes (Mt 2,13-18).
É também o desafio de sermos uma Igreja que acolhe os que
estão deslocados e dispersos, como resposta ao desafio do Sínodo
Diocesano. É a concretização do lema «Gratidão» que o nosso
Centro Social Paroquial assumiu como programa para este ano. Na
festa de Natal em que o LAR e o ATL juvenil se mobilizaram com
muita beleza e profundidade para este desafio: a melhor forma de
dizer obrigado é mostrar-se disponível para o serviço, como Jesus,
que nasce entre nós com o programa de vida: venho para servir.
Obrigado à Comunidade Paroquial, às instituições civis e
empresas que nos têm apoiado. Que o sinal de querermos abrir-nos a
mais um desafio junto dos refugiados da guerra possa ser um SINAL
da NOSSA GRATIDÃO.
P. Robson Cruz, secretário da Direcção do Centro Social Paroquial.
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Ele meteu-se connosco
Nem sempre aceitamos com segurança e acolhimento, aqueles
que se metem connosco. Julgamos que podem perturbar a nossa
tranquilidade e por isso preferimos passar adiante ou fingir que nem
demos por isso...
Com Jesus as coisas passam-se doutro modo. Ele vem ao nosso
encontro e não pede nada. Começa por nos olhar e estender-nos a
mão, num aceno de convite inequívoco, porque o modo como nos olha
tem outro brilho e outra pureza; tem outra benevolência e outra
amizade.
Deseja apenas que lhe demos uma oportunidade neste Natal,
para nos revelar e sensibilizar com a franqueza e a beleza da sua
presença. Se correspondermos à delicadeza com que se mete
connosco, acontece no nosso coração um sobressalto que nos diz
que algo de bom nos espera... e que não podíamos prever.
No meio de tanta perplexidade e incerteza, tanto desconforto
espiritual e sentimento de impotência Ele dá-nos uma paz e confiança
interiores que só acontecem quando aquele que se perfila diante de
nós é portador dum tal sorriso, que só por isso apaga as trevas,
ilumina o horizonte, e desperta a esperança. Ele é Jesus que, com
premonições de alegria e de liberdade, acaba por nos envolver no
projecto divino que o Pai lhe
confiou e ao qual nos associa
como construtores duma nova
humanidade onde os vínculos
são do Espírito, os laços são
divinos, a regra é o Amor, o
clima é a Paz, o futuro é o
Reino de Deus.
O Prior
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NATAL
«Preciso de ficar em tua casa!»
Quando Jesus incarna
na história humana para a redimir
e relançar, num novo ciclo
de paz e fraternidade
o que Ele procura primeiro é uma família.
Jesus não é como Melquisedec...
em Jesus de Nazaré, filho de José e Maria,
a incarnação torna-se um acontecimento familiar
com profundas consequências,
quer para o Mundo, quer para a Igreja.
Ao procurar um lugar de hospitalidade,
é o homem que Ele procura,
no seu habitat primário, que é a família.
Procura cada um de nós, na esperança de ser acolhido e ajudado,
ousaria dizer no propósito de incluir cada um
no projeto de refazer o tecido humano
da fraternidade e da aliança,
da reconciliação universal e da paz.
Os primeiros a acolher este desígnio foram Maria e José
através dum Sim total que por eles se tornou no Sim duma humanidade
em busca de caminho e encontro, de diálogo e concertação,
de reconhecimento e aliança, de acolhimento recíproco e reconciliação.
A eles se juntaram os pastores das redondezas e os humildes de coração,
os Magos do Oriente e os pobres sem rumo nem segurança,
os despojados e periféricos, ignorados ou sem teto.,
os injustiçados de bradar aos céus e os mártires inocentes
Foi com eles que Jesus começou a viver todos os riscos da incarnação,
passando pela indiferença e marginalização, pelo silêncio imposto
e a perseguição injusta, pela desagregação da família e perca do sentido,
pela ausência de rumos e a negação da história.
A todos prometeu bem-aventurança e comunhão, fraternidade e missão,
dignificação e crescimento, proteção e futuro, ocupação e família.
companhia e integração na rede trinitária de criação e espírito,
projeto pessoal e sonho, onde cada um terá, vez e voz,
vocação e cultura, criatividade e graça!
P. Carlos Paes

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 26 DE DEZ. A 1 DE JAN.
LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 18,30h
- Terça-feira, 15,30h
ALEGRIA DO AMOR
-Segunda-feira, 15,30h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
RENOVAMENTO CARISMÁTICO
-Quarta-feira, 21,00H,
ORAÇÃO DAS MÃES
-Quarta-feira, 16,00h
AJUDA CRISTÃ
- Terça-feira, 15,30h
- Quinta-feira, 15,30h
LEGIÃO DE MARIA
- Quarta-feira, 16,00h
- Quinta-feira, 15,30h
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, 19,30h
FAMÍLIAS ANÓNIMAS
- Segunda-feira, 18,30h

