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 dia 13 de Agosto, os pastorinhos não puderam ir
à Cova da Iria.
O Administrador tinha-os levado para Vila Nova de
Ourém.
Ora na Administração, ora em sua casa, ora na
cadeia, fez-lhes promessas e depois ameaças para
lhes arrancar o segredo.
Na cadeia, os outros presos, para os consolar,
dizem-lhes que revelem o segredo, que não
importava que a tal Senhora não quisesse; mas os
Pastorinhos, com coragem, não se deixam convencer. Decidem rezar
o terço.
Jacinta tira uma medalha que levava ao pescoço e pede a um preso
que a pendure num prego da parede. Ajoelham-se diante da medalha,
e os outros presos ajoelham também e rezam com eles.
Por fim vem a terrível ameaça.
Fingindo que estavam a preparar uma caldeira de
azeite a ferver para os fritar se não revelassem o
segredo, o Administrador manda um guarda leválos, um de cada vez, para os assustar ainda mais.
Primeiro a Jacinta, depois o Francisco e depois a
Lúcia. Os pastorinhos tudo enfrentam com
coragem. Nem revelam o segredo, nem negam o
que tinham visto.
E tudo oferecem como sacrifício. Por fim são
libertados, no dia 15, festa de Nossa Senhora da
Assunção.
CONTINUA NO PRÓXIMO BOLETIM
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LIBERTOS DOS MEDOS
Facilmente somos presa dos mais variados medos que até
a comunicação social alimenta, divulgando ameaças, profecias,
mensagens de alarme, visões...
O medo toma conta de nós gerando insegurança,
desconfiança e até falta de liberdade interior. Tolhidos pelo medo
alimentado pelos profetas da desgraça e pela falta de informação,
ficamos incapazes de tomar decisões. Olhamos para a realidade
quotidiana e a ideia que colhemos é a de que este mundo se
tornou perigoso a de que não sabemos como contornar ou evitar
as ameaças, crescendo desse modo o sentimento de
insegurança.
Mas Jesus, o Messias de Deus, não cessa de nos advertir
recorrentemente: «Não temais! Até os cabelos da vossa cabeça
estão todos contados... Tende fé! Deus não se esqueceu de
vós!».
Pagola conclui com toda a razão: «uma comunidade de
seguidores de Jesus deve ser, antes de mais, um lugar onde as
pessoas se libertam dos seus medos e se aprende a viver
confiando em Deus. Uma comunidade onde se respira uma paz
contagiante e se vive uma amizade profunda».
Possa o Espírito Paráclito alimentar em nós esta Fé!
O Prior - Pe. Carlos Paes

Prox. dom.
Mt 10,37-42

Da Homilia da solenidade
do Corpo de Deus
proferida em Luanda pelo
Sr. Cardeal Patriarca:
Como se poderia explicar doutro modo a familiaridade que
quase imediatamente se propagou, como se estivéssemos em
casa, mesmo não sendo a nossa casa e mesmo não sendo os
rostos do costume? - Como é que partilhámos com tanta
espontaneidade e confiança os sentimentos e as convicções,
as dificuldades e as esperanças?
Basicamente, caríssimos irmãos, porque Alguém nos
familiarizou primeiro, com Ele e com os outros a partir d’Ele
mesmo, tornando-se vida e convivência, envolvimento e
companhia. Percebemos então que a Igreja é realmente o seu
corpo comunitário e o sinal visível do amor que compartilha,
connosco e através de nós.
«Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a
caminho»: Foi assim naquela tarde do primeiro Domingo da
história. É assim connosco, dois milénios depois. Foi-o muito
especialmente nestes dias de Congresso. Partiremos daqui
mais esclarecidos e convictos do que é o facto cristão por
excelência, sempre original e motivador: Jesus ressuscitado
aproxima-se de nós, pois a sua ressurreição lhe possibilita
agora uma presença universal, ativa e constante.
E uma presença para os outros, como há de chegar a
todos e como faz de nós, mais do que simples recetores,
testemunhas jubilosas da sua companhia. Como foram
aqueles dois que o Evangelho mencionou, como foram depois
tantos outros e outras, como os que trouxeram o anúncio a
estas terras de Angola. – Não vamos sós, porque Jesus
ressuscitado vai connosco sempre e até nos precede!

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 26 DE JUN. 2 DE JULHO

ORDENAÇÕES
DIACONAIS E PRESBITERAIS

2 JULHO | 16 HORAS
Mosteiro dos Jerónimos
VIGÍLIAS DE ORAÇÃO

22 junho| 21h30| Estoril
23 junho| 21h30| Alcoentre
30 junho| 21h00| Benedita
30 junho| 21h30| Peniche
30 junho| 21h30| Algueirão
30 junho| 21h30| Linho
(Capela Irmãs Doroteias)

1 julho| 21h30| Paço de Arcos

LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 18,30h
ALEGRIA DO AMOR
- Segunda-feira, 15,30h
GRUPO DE ORAÇÃO
- Segunda-feira, 19,00h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
C.P.M.
-Terça-feira, 21,00h
AJUDA CRISTÃ
-Terça e quinta-feira, 15,30h
ORAÇÃO DAS MÃES
- Quarta-feira, 16,00h
LEGIÃO DE MARIA
- Quarta e Quinta-feira, 16,00h
RENOVAMENTO
CARISMÁTICO
- Quarta-feira, 21,00H
CURSO DE ARRAIOLOS
- Quarta-feira, 15,30h
CONF.MENINO DEUS
-Quinta-feira, 15,30h
ULTREIA
-Quinta-feira, 21,30h
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Sexta-feira, 21,30h – Capela
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-feira, 15,30h
ORAÇÃO DAS MÃES
-Sábado, 15,00h
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
TERÇO DOS 1ªS SÁBADOS
- Sábado, 17,00h - Igreja

