Da carta apostólica do Papa Francisco:
MISERICORDIA ET MISERA
Numa cultura frequentemente dominada pela tecnologia,
parecem multiplicar-se as formas de tristeza e solidão em que caem
as pessoas, incluindo muitos jovens. Com efeito, o futuro parece estar
refém da incerteza que não permite ter estabilidade. É assim que
muitas vezes surgem sentimentos de melancolia, tristeza e tédio, que
podem, pouco a pouco, levar ao desespero. Há necessidade de
testemunhas de esperança e de alegria verdadeira, para expulsar as
quimeras que prometem uma felicidade fácil com paraísos artificiais. O
vazio profundo de tanta gente pode ser preenchido pela esperança
que trazemos no coração e pela alegria que brota dela. Há tanta
necessidade de reconhecer a alegria que se revela no coração tocado
pela misericórdia! Por isso guardemos como um tesouro estas
palavras do Apóstolo: «Alegrai-vos sempre no Senhor!» (Flp 4, 4; cf. 1
Ts 5, 1 (...)
Todos precisamos de consolação, porque ninguém está imune
do sofrimento, da tribulação e da incompreensão. Quanta dor pode
causar uma palavra maldosa, fruto da inveja, do ciúme e da ira!
Quanto sofrimento provoca a experiência da traição, da violência e do
abandono! Quanta amargura perante a morte das pessoas queridas!
E, todavia, Deus nunca está longe quando se vivem estes dramas.
Uma palavra que anima, um abraço que te faz sentir compreendido,
uma carícia que deixa perceber o amor, uma oração que permite ser
mais forte... são todas expressões da proximidade de Deus através da
consolação oferecida pelos irmãos (N.13)
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Conhecê-LO pelos passos...
Os amigos conhecem-se até pelos passos...
Quando aquele que esperamos é um amigo, o coração
torna-se vigilante e estremece quando reconhecemos a sua
aproximação, porque os passos que o denunciam cada vez se
tornam mais nítidos e inconfundíveis!
São desta natureza os passos que nos anunciam o
Advento de Deus à nossa vida, à nossa história? A fé diz-nos
que Ele virá, na continuidade de tantos outros adventos.
Todavia no bruaá da nossa civilização, torna-se muito difícil
perceber os passos do advento de Deus. Não é porque Deus
tenha desistido de voltar...; nós é que idealizámos outros
adventos e perdemos a sensibilidade às passadas de Deus.
Todos os dias a comunicação social nos inunda e seduz com
anúncios de solução para aquilo que esperamos; mas
continuamos incapazes de provocar sobressalto com o anúncio
duma alegria doutra natureza: a do Evangelho.
É Jesus que se aproxima e O traz consigo; mas só
daremos por essa proximidade
se purificarmos e convertermos
a nossa sensibilidade e
criarmos no nosso quotidiano,
oásis de escuta e revelação,
onde não existam nem barulho,
nem poluição que abafem o
eco desse advento messiânico,
glorioso e sem alternativa!
O Prior
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O tempo “vazio” vital para as crianças (n.º 9)
Eloíse é uma menina pequenina
sossegada, tão sossegada que inquieta um
pouco a própria mãe. O que quer ela? Tempo
livre à quarta-feira para ficar em casa, fazer
todas as pequenas coisas de que gosta e não
pode fazer nos outros dias, por causa da
escola. Será normal, aos dez anos querer
estar sozinha? Verónica, de trinta, está farta:
«Anseio por ter tempo para mim e isso pareceme impossível.» Eu peço-lhe que imagine uns
dias vazios na sua agenda e que antecipe a
emoção. «Isso faz-me medo. Eu temo o vazio,
o branco. É estranho, isso remete-me para a
minha mãe que, em pequena, não me deixava
nem um minuto…» Jeremias, esse, tem
necessidade de comprar. Por vezes, muito. Ele enche-se de objetos, de
lembranças.
Necessidade de cheio ou de vazio, a que nos remetem estas
aspirações? À construção do sentimento de segurança interior em nós.
Freud desenvolveu-o ao observar uma criança a brincar com uma
bobine. Ao lançar e ao fazer reaparecer o objeto graças ao fio, a criança
tenta dominar a experiência desagradável da partida da mãe e a
diferença entre dor e prazer. Este jogo dá à criança a ilusão de que pode
decidir da ausência do objeto (ou do pai/mãe) e do seu reaparecimento.
Ele cria em si como que um mecanismo íntimo de apoio: a capacidade
de imaginar, tornar presente, quando ele quer, o adulto ausente. O
simbólico e o imaginário tomam o lugar da realidade e aliviam o vazio e a
angústia. Quando não foi possível alcançar a interiorização da presença
do outro, mesmo na sua ausência, por causa de uma “superproteção” da
mãe, ou quando a experiência da ausência foi excessivamente intensa,
esta dinâmica esbate-se. O vazio cria uma angústia de morte. Encher-se
de objetos simbólicos - comida, dinheiro, encontros…- vai aliviar esta
perturbação. Ao mesmo tempo, a criança que diz que já não tem fome,
que quer ir brincar para outro sítio, que pede para aliviar as tarefas da
quarta-feira (pausa escolar em França), mostra que adquiriu segurança
interior e alcançou a autonomia necessária para se tornar adulta.
Tomemos estes comportamentos como sinais da sua anuência e não
como uma mera rejeição.
Geneviève de Taisne, psicanalista

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 28 DE NOV. A 4 DE DEZ.

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

Vai começar dia
29 de Novembro a NOVENA
DA IMACULADACONCEIÇÃO
Igreja às 18h00

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
LEGIÃO DE MARIA
- Segunda-feira, 15,30h
- Quarta-feira, 16,00h
CURSO PREPARAÇÃO PARA
O MATRIMÓNIO
- Terça-feira, 21,00h
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Sexta-feira, 19,00h - Capela
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-feira, 15,30
APOSTOLADO DE ORAÇÃO
-Sexta-feira, 15,30h
ALCOÓLICOS ANÓNIMOS
- Terça e Quinta-feira, 12.00h
- Domingo, 11,00h
NARCÓTICOS ANÓNIMOS
- Sábado - 18,00h
COMEDORES ANÓNIMOS
- Segunda-feira, 19,30h
FAMÍLIAS ANÓNIMAS
- Segunda-feira, 18,30h
TERÇO DOS 1ºS SÁBADOS
-Sábado às 17,00h

