OBRIGADO!..
Estou em dívida com todos os amigos e
paroquianos, e foram muitos, que me enviaram
saudações e promessa de oração, por ocasião
do meu aniversário.
Ser pastor é o que mais gosto de fazer no
ministério que me foi confiado e esse acabou
por ser o denominador comum de todas as
tarefas que ao longo destes 56 anos de
presbítero assumi.
Amei todos os lugares e missões por onde fui passando, mas o mais rico é
a Paróquia, porque aí temos uma amostra completa do que é o Povo de
Deus, na sua variedade de vocações e carismas.
Por isso, agradeço a todos, do coração, e pelo que fiz, peço que deem
graças a Deus, fonte de todos os bens!
P. Carlos Paes - 29 de Maio de 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------

A VOCAÇÃO: a preferência que justifica a renúncia.
Quando Jesus diz aos seus discípulos que se O querem seguir devem renunciar a si
mesmos e tomar a sua cruz, o desafio não está na renúncia, mas na descoberta de
algo que é preferível: seguir Jesus e saborear uma abundância - cem «vezes mais» que lhes trará uma alegria totalmente nova!
A vocação é, antes de mais ouvir, no silêncio do coração, uma voz que diz:
Segue-me! Essa voz, que a partir dum determinado momento já não é possível
ignorar, distingue-se mais porque é única e inconfundível, e vem de Alguém a quem
já fomos percebendo que é Aquele que tem «Palavras de vida eterna». Uma voz que
pode colidir com outros apelos que falam de outras alianças, porventura conjugais ou
familiares, sociais ou profissionais, e porventura aliciantes. Mas que, apesar disso,
não apagam o eco que ficou desde o primeiro apelo e se torna recorrente.
Perante essa insistência, chega uma altura que a única réplica só pode ser esta:
«Senhor que quereis de mim?»; e também esta: «falai Senhor que o vosso servo
escuta!»
Instaurada a comunicabilidade, segue-se um diálogo com um Interlocutor, cujo
rosto já imaginamos, cuja voz é reconhecível, cuja amizade é aceite com alegria,
cuja Palavra é reveladora de Vida Eterna.
O Prior, P. Carlos Paes
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DOMINGO IX DO TEMPO COMUM - Ano B
Deut 5, 12-15 ● 2 Cor 4, 6-11 ● Mc 2, 23 – 3, 6

A DIGNIDADE DO HOMEM SUPERA A LEI
A glória de Deus é o homem, já dizia Santo
Ireneu no século II, porque o projecto de Deus passa
pelo homem, criado à sua imagem e semelhança.
Assim, a dignidade da pessoa humana tem o selo de
Deus e supera toda a lei que não saiba incorporar este
valor absoluto, que é a dignidade humana.
Mais do que o sábado judaico, o domingo
tornou-se o dia do Senhor, porque nele, Jesus, pela sua
morte e ressurreição, regenerou o género humano e
recuperou a casa comum, para que nela o homem
pudesse parar, num descanso contemplativo de
adoração e glória.
Assim, o descanso dominical é a afirmação do
direito humano a desfrutar a festa da convivência
familiar e da celebração de
um culto eucarístico que se
completa na solidariedade
para os irmãos.
O Prior

Prox. Dom.
Mc 3, 20-35

PEREGRINAÇÃO FÁTIMA A PÉ
[19 E 20 DE MAIO]
Testemunho de uma peregrina
Cada peregrinação com o grupo «A Caminho» é uma
experiencia única, um caminho percorrido com fé e alegria,
independentemente da dificuldade do trilho escolhido.
Não poderia haver local mais bonito para iniciar este
caminho: o Santuário de Nossa Senhora da Luz. Fomos
presenteados com um percurso de dois dias maravilhosos,
onde conseguimos fugir da estrada e recolhermo-nos no melhor que a natureza tem
para dar.
Serra!!! Muita serra, sem saber se foi mais difícil subir ou descer, mas ninguém
ficou para traz; chegámos todos juntos, em cada etapa.
Terminado o primeiro dia, vem uma parte difícil deste caminho: a partilha, expor
as nossas intenções, mostrar as fragilidades no tremer da voz, ou na lágrima que
cai, mas certa de que a reflexão dá um deitar com outro significado e uma
preparação espiritual para o caminho do dia seguinte.
Ao longo da caminhada, vamos rezando sozinhos ou acompanhados (no mais
puro silêncio interior) para nos encontrarmos com Nossa Senhora, que está cada
vez mais perto.
Quando chegamos…, (e independentemente da relação que cada um tem com a
fé), a força e energia que o Santuário nos oferece é indescritível, pois há razões que
só o nosso coração e Deus conhecem.

Peregrinar com este Grupo, é um vício que o coração pede.
A Peregrina Patrícia Costa

----------------------------------------------------------------------------------------------

Procissão de Nossa Senhora - 25 de Maio
Que Alegria! Que Alegria! Isto é o que sentimos quando temos
um sinal que algo verdadeiramente importante acontece nas
nossas vidas. Existem sinais visíveis aos nossos olhos, uma
Mulher que espera um filho, um lavrador que vê a prosperidade
das suas sementeiras anunciando uma boa colheita, um Pai
que perdoa o seu filho pródigo, quantos e quantos sinais
poderíamos nós aqui citar. E não serão todos eles sinais de
Deus? Pois, certamente a Procissão de Nossa Senhora
realizada na noite de 25 de Maio não é fruto do acaso: assenta
no chamamento de Maria a cada um de nós, de uma forma
particular e pessoal. Nossa Senhora chama cada um de nós ao único caminho que
Ela escolheu para nós: o caminho da Salvação, através de Jesus de Nazaré, Filho
do homem e Filho de Deus. Ser especial aos olhos de Maria é o que Ela nos veio
dizer nesta noite tão brilhante, onde cada passo, cada oração, cada intenção, cada
agradecimento e cada silêncio, faziam ecoar uma voz no mais profundo de cada um
de nós mesmos: “É a Santíssima Virgem Maria” que nos concede a alegria da Sua
presença. Maria deixou-nos Cheios de Graça, conduzindo-nos à esperança de
alcançarmos os sinais que vêm do Céu. Obrigado Mãe, por te entregares a cada um
de nós com tanta dedicação e amor, e nos fazeres sentir tão especiais.

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 4 A 10 DE JUNHO

15 E 16 JUNHO

LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 18,30h
ALEGRIA DO AMOR
- Terça-feira, 15,30h
CURSO PREP. MATRIMONIAL
- Terça-feira, 21,00h
LEGIÃO DE MARIA
- Quarta-feira, 15,30h
- Quinta feira, 16,00h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
AJUDA CRISTÃ
- Terça-feira, 15,30h
ULTREIA
-Quinta-feira, 21,30h
RENOVAMENTO CARISMÁTICO
- Quarta-feira, 21,00h
GRUPO “DA SAGRADA FAMILIA”
- Quarta-feira, 17,45h
ORAÇÃO DAS MÃES
- Quarta-feira, 16,00h
AJUDA-CRISTÃ
- Terça-feira, 19,00h
- Quinta-feira, 15,30h
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Sexta-feira, 21,30h
APOSTOLADO DE ORAÇÃO
- Quinta-feira, 15,30h
GRUPO DE JESUS
-Sábado, 10,00h
ARRAIOLOS
- Quarta-feira, 15,30h
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

