Aproxima-se o Dia Nacional da Universidade Católica
Portuguesa de 2018, o dia 4 de Fevereiro que coincide, como é
sabido, com o 1º domingo do mês de fevereiro. É um dia em que
pensar a Universidade Católica a torna mais próxima de todos e
mostra como motor da própria Igreja. O lema deste dia será: "A
Verdade no concreto" decisivo para a criação de futuro.
Por isso, é tão importante o ofertório das missas do dia 4 de
Fevereiro, já que se destina integralmente a bolsas de apoio aos
alunos da Faculdade de Teologia.
------------------------------------------------------------------------------------------

Entramos no novo ano, já começou a pensar no IRS?
Quando preencher a declaração lembre-se do
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. JOÃO DE DEUS.
De forma participativa ajude-nos a continuar a nossa missão.
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DOMINGO V DO TEMPO COMUM
L 1 Job 7, 1-4. 6-7 ● Cor 9, 16-19. 22-23 ● Mc 1, 29-39

TOMADOS PELA MÃO E ERGUIDOS!
Jesus é um profeta itinerante e, por isso, toma a
iniciativa de se «aproximar» sempre que lhe pedem, ou
porque se compadece de todos os que o procuram.
Como acontece com a sogra de Pedro, também a nós
ele nos estende a mão e nos ergue para que, tal como ela,
possamos servir.
Mas Jesus tem um segredo. Diz o evangelho de Marcos
que, «de manhã muito cedo, retirou-se para um sítio ermo e
aí começou a orar». Na actividade apostólica de Jesus,
oração e acção conjugam-se num mesmo propósito e
interagem criando uma fecundidade espiritual que é o
segredo do sucesso de Jesus. Não se trata de dois
momentos separados, mas sim duma única realidade,
integrada pela oração e
pela acção.
Oxalá também nós
aprendamos o segredo de
Jesus, porque a nossa
vida, antes de ser vivida,
devia ser rezada!

O Prior P. Carlos Paes
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Prox. Dom.
Mc 1, 40-45

Renovamento carismático grupo
paroquial, AMEN-ALELUIA

Recomendamos o livro,
"Bíblia Jovem YOUCAT"

Este grupo do renovamento na Paróquia celebrou, na passada
quarta-feira, dia 31 Jan., o seu 20º aniversário de fundação. Na
capela de Nossa Senhora, celebraram Missa, animada pelo grupo
e seguida por um alegre convívio festivo, com partilha do bolo de
aniversário. O Prior presidiu e fez votos de que os paroquianos
que ainda não conhecem o movimento possam comparecer num
dos encontros que fazem às quartas-feiras às 21 horas.

DE 5 A 11 DE FEVEREIRO

RENOVAMENTO CARISMÁTICO: O QUE É?
SUA ORIGEM
Ao convocar o Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII pedia ao Senhor que renovasse,
na nossa época, as maravilhas de “um novo Pentecostes”
De facto, pouco depois do encerramento do Concílio, surge na Igreja Católica o
Renovamento Carismático, sem fundador, suscitado pelo Espírito Santo, descrito como
uma onda de renovação da graça de Pentecostes.
No dizer do Cardeal Suenens “o Renovamento Carismático é uma segunda graça de
Deus à Igreja e ao mundo, depois da primeira graça que foi o Concílio Vaticano II”.

UM POUCO DE HISTÓRIA
Como nasceu o Renovamento Carismático Católico?
Alguns professores e alunos da Universidade do Espírito Santo de Duquesne, em
Pittsburg, na Pensilvânia (Estados Unidos da América), reuniam-se frequentemente para
partilhar as suas experiências de fé. Reconheciam, porém, um certo vazio em si
mesmos; uma falta de dinamismo e uma clara tibieza, na sua oração e atividade
apostólica.
Conscientes de que a força dos primeiros cristãos teve origem na vinda do Paráclito
Consolador, começaram a pedir insistentemente ao Espírito Santo que manifestasse
neles a sua presença cheia de poder para bem da sua vida espiritual e da sua ação
apostólica. Diariamente, rezavam o “Vinde Espírito Santo” por todos os membros do
grupo.
No fim-de-semana de 17 a 19 de Fevereiro de 1967, decidiram fazer um retiro
conjuntamente com o capelão da Universidade. Todo o tempo foi passado em oração e
no estudo da Escritura, nomeadamente dos “Atos dos Apóstolos”. E foram sempre
implorando a efusão do Espírito Santo.
Muitos ficaram certos de que a sua oração fora atendida, pela transformação interior que
viveram, pela alegria espiritual que sentiram, pessoal e comunitariamente. Isto foi para
eles uma verdadeira “atualização de Pentecostes”. Sem fundador, tinha nascido o
Renovamento Carismático Católico.
Esta experiência foi partilhada com amigos da Universidade de “Notre Dame” em
Indiana. Estes pediram que também rezassem por eles, para que as suas vidas se
tornassem mais cristãs. Tornaram-se “homens novos”…
Graças à força imparável do Espirito Santo, esta chispa propagou-se como um incêndio,
invadiu os cinco continentes e tocou a vida de milhões de pessoas.

ACTIVIDADES NA SEMANA

.
Bíblia Jovem YOUCAT é um livro da
coleção YOUCAT, onde ao longo de 432
páginas, os jovens (mas não só) têm um
conjunto de textos bíblicos selecionados,
acompanhados de comentários curtos e
explicação de palavras difíceis, testemunhos e
citações de Santos, Papas e Pensadores.
A Paulus é a editora da Bíblia Jovem YOUCAT
em Portugal e o diretor-geral da editora, padre
José Carlos Nunes, explica como está
organizada a publicação: “Uma seleção de
textos de todos os livros da Bíblia, com
introduções, breves comentários exegéticos,
testemunhos de jovens sobre esses textos
bíblicos e histórias das mais importantes
personagens bíblicas”. Para este responsável,
o livro “pretende aproximar mais os jovens da
Bíblia, levando-lhes numa primeira abordagem
uma leitura espiritual de alguns textos
selecionados, para que depois ganhem gosto
em aprofundar a Palavra de Deus e fazer dela
o ‘tesouro das suas vidas’ – como refere o
Papa Francisco, no prefácio”.

LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 15,30h, 18,30h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
ALEGRIA DO AMOR
Terça-feira, 15,30h
CONVÍVIOS FRATERNOS
- Terça-feira, 20,00h
ORAÇÃO DAS MÃES
- Quarta-feira, 16,00h
LEGIÃO DE MARIA
-Quarta-feira, 15,30h
-Quinta-feira, 16,00h
RENOV.CARISMÁTICO
- Quarta-feira, 20,00h
GRUPO “DA SAGRADA FAMÍLIA”
-Quarta-feira, 17,45h
ARRAIOLOS
-Quarta-feira, 15,30h
GRUPO DE JESUS
- Quinta-feira, 18,30
- Quinta-feira, 15,30h
REUNIÃO DOS M.E.C.
Quinta-feira, 19,15h
ULTREIA
- Quinta-feira, 21,30h
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-feira, 15,30h
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Terça-feira, 21,00h
- Sexta-feira, 21,00h
AULAS DE ITALIANO
- Terça-feira, 9,15h
AULAS DE GUITARRA
-Sexta-feira, 18,00h
ALCOÓLICOS ANÓNIMOS
- Terça e Quinta-feira, 12.00h
NARCÓTICOS ANÓNIMOS
- Sábado - 18,00h
COMEDORES ANÓNIMOS
- Segunda-feira, 19,00h
FAMÍLIAS ANÓNIMAS
- Segunda-feira, 18,30h

