CONTACTOS PAROQUIAIS
MORADA: Rua da Misericórdia, 60 | 4480- 758 Vila do Conde
TELEFONE: 252 640 810
EMAIL: paroquiaviladoconde@arquidiocese-braga.pt
SITE: www.paroquiadeviladoconde.pt
ATENDIMENTO DO REV. PRIOR, PE. PAULO CÉSAR DIAS:
Terça-feira: 16h30 – 18h30 e 20h30 – 21h30
Sexta-feira: 10h30 – 12h00
CARTÓRIO ENCERRADO:
de 24/12 a 03/01, 04/03 e 05/03,
de 22/04 a 27/04 e de 17/08 a 31/08
FÉRIAS DO SR. PRIOR:
de 22/07 a 14/08

MENSAGEM DO REV. PRIOR
Estimado Vilacondenses,
Como já vem sendo costume, pela Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, apresentamos publicamente o nosso plano pastoral paroquial onde plasmamos os nosso
intentos, dando-os a conhecer a todos os irmãos e irmãs na fé,
mas também à sociedade civil, com o nobre propósito de convidar uns e outros a tomarem parte na alegria da concretização de
cada iniciativa, envolvendo e motivando para a missão.
O presente subsídio não é uma novidade. Surge na sequência
dos que anteriormente foram editados. Cada um com objetivos
específicos, mas com a mesma finalidade de transmitir uma
herança multisecular nos moldes que nos são possíveis nestes
tempos, que são os nossos.
Desejamos imenso que este plano de ação de uma Igreja em
saída possa chegar às periferias da nossa paróquia, depois de
contagiar com alegria os mais diversos setores da pastoral paroquial. Gostávamos que cada família desfrutasse deste trabalho,
realizado com tanto carinho, empenho e abnegação por parte
de uma comunidade paroquial incrível. Cheia de vontade de se
superar. Resiliente na adversidade e com um desejo profundo
de ser esperança humorosa nos ambientes de neblina densa.
Damos a vida por uma pastoral dinâmica e interativa. Não nos
satisfazemos com o já visto ou já realizado. Acreditamos que é
possível fazer diferente, fazendo mais. Assim, o plano pastoral
paroquial será um caminho desafiante e solidário, a ser enriquecido por todos os caminhantes, fazendo dele um produto em
contínuo aperfeiçoamento. Sabemos para onde queremos ir.
Mas não queremos ir sós. Gostávamos de contar com homens e
mulheres de boa vontade, formando uma caravana de transeuntes que se deixam iluminar pela Palavra de Deus e fazem pausa
reflexiva nas orientações propostas pelo Santo Padre e nas diretrizes emanadas da vontade do nosso pastor Arquidiocesano.
Com a proteção de Maria, mulher perseverante e esperançosa,
vivamos este ano pastoral de forma missionária, não nos demitindo das responsabilidades que nos assistem, sendo sinais de
esperança dirigidos ao presente interrogador que coloca a própria esperança à prova!

OBJETIVOS ARQUIDIOCESANOS:
IMPORTÂNCIA DA COMUNIDADE E DA MISSÃO

- Tecer comunidades onde todos se sintam acolhidos e motivados à missão.
- Assumir o sonho de «uma opção missionária capaz de transformar tudo» (EG 27), passando duma pastoral de manutenção a
uma pastoral missionária.
- Viver um processo de conversão que ajude cada pessoa e cada
comunidade a entender que, mais do que ter uma missão, cada
um/a é uma missão.

OBJETIVOS PAROQUIAIS
• OBJETIVO GERAL
1. Despertar a Paróquia para a corresponsabilidade séria dos
leigos no paradigma emergente do anúncio do Reino de Deus.
2. Tecer comunidades onde todos se sintam acolhidos e motivados à missão.
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Despertar para a necessidade de novas condições físicas;
2. Despertar para a necessidade formativa e espiritual dos
agentes da pastoral;
3. Despertar para o sentido da unidade entre os diversos
centros de culto;
4. Valorizar o canto litúrgico;
5. Participação ativa e criativa, nomeadamente através de uma
base de dados de partilha do conhecimento e fazeres, centralizando o know how da comunidade;
6. Envolvimento da comunidade, nomeadamente dos pais da
catequese paroquial, na dinamização das iniciativas;
7. Servir e acolher a todos;
8. Conversão ao Evangelho, partilhando semanalmente uma
reflexão no facebook da Paróquia, levando a Boa Nova mesmo
a quem está mais longe;
9.Oração e vida espiritual, criando momentos de oração comunitária, dispersos por toda a paróquia;
10. Alargar os horizontes da missão, nomeadamente com
intercâmbios com outras associações ou instituições;
11.Trabalhar a Palavra de Deus de modo próximo e partilhado.

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
Neste capítulo pode encontrar Eucaristias, momentos de
oração, horário do Cartório Paroquial, atendimento do Rev.
Prior, horários de catequese, reuniões e ensaios que decorrem
regularmente ao longo da semana na nossa paróquia.
SEGUNDA-FEIRA
15h00 - 17h00, CARTÓRIO PAROQUIAL
18h30, Terço na Igreja Matriz
19h00, EUCARISTIA NA IGREJA MATRIZ
21h30, Reunião do 7º ano de Catequese
TERÇA-FEIRA
15h00 - 19h00, CARTÓRIO PAROQUIAL
16h30, Reunião Semanal do Grupo “Jesus está vivo” do Renovamento Carismático - Igreja Matriz
16h30 - 18h30, ATENDIMENTO DO REV. PRIOR
18h30, Terço na Igreja Matriz
19h00, EUCARISTIA NA IGREJA MATRIZ
19h45 - Encontro Semanal da Legião de Maria - Instituto S. José
20h00 - 22h00, CARTÓRIO PAROQUIAL
20h30 - 21h30, ATENDIMENTO DO REV. PRIOR
21h30, Ensaio do Grupo Coral de S. João Baptista
QUARTA-FEIRA
9h30 - 12h30, CARTÓRIO PAROQUIAL
17h30, Adoração ao Santíssimo Sacramento
1ª semana - Grupo “Jesus está vivo” Renovamento Carismático
2ª semana - Cursilhos de Cristandade
4ª semana - LIAM e Legião de Maria
5ª semana - Cursilhos de Cristandade
18h00, EUCARISTIA NA IGREJA DE S. FRANCISCO
18h30, Terço na Igreja Matriz
19h00, EUCARISTIA NA IGREJA MATRIZ
21h30, (2ª e 4ª do mês) Encontro do Grupo de Jovens Jotista

QUINTA-FEIRA
10h00, (1ª do mês) Adoração ao Santíssimo Sacramento - LIAM
15h00 - 18h45, CARTÓRIO PAROQUIAL
17h00, (1ª do mês) Oração pelos sacerdotes pelo Grupo do
Renovamento Carismático “Jesus está vivo”
18h00, EUCARISTIA NA IGREJA DE S. FRANCISCO
18h30, Terço na Igreja Matriz
19h00, EUCARISTIA NA IGREJA MATRIZ
21h30, Reunião da Coordenação Geral da Catequese
SEXTA-FEIRA
9h30 - 12h30, CARTÓRIO PAROQUIAL
9h30 - 12h00, Sacramento da Reconciliação na Igreja Matriz
10h30 - 12h00, ATENDIMENTO DO REV. PRIOR
18h00, EUCARISTIA NA IGREJA DE S. FRANCISCO
18h30, Terço na Igreja Matriz
19h00, EUCARISTIA NA IGREJA MATRIZ
21h00, Ensaio do Coro da Catequese
Encontro de Catequese 10º ano - Inst. S. José
SÁBADO
10h00 - 12h00, CARTÓRIO PAROQUIAL
14h30, Encontros de Catequese (1º ao 9º ano) - ESDAS
16h00, EUCARISTIA DA CATEQUESE - ESDAS
EUCARISTIA NA IGREJA DA MISERICÓRDIA
17h00, Ensaio do Grupo de Jovens Jotista
(2º do mês) Reunião, Terço e Reunião de Piedade da LIAM
17h30, Reuniões de Unidade do Agrup. 439 - Sede do CNE
18h00, EUCARISTIA NA IGREJA DE SANTA CLARA
18h30, Terço na Igreja Matriz
19h00, EUCARISTIA NA IGREJA MATRIZ
DOMINGO
9h00, EUCARISTIA NA CAPELA DE S. PEDRO DE FORMARIZ
10h00, EUCARISTIA NA IGREJA MATRIZ
EUCARISTIA NA IGREJA DE S. FRANCISCO
11h00, EUCARISTIA NA IGREJA DO DESTERRO
EUCARISTIA NA IGREJA DA LAPA
12h00, EUCARISTIA NA IGREJA MATRIZ
18h30, Terço na Igreja Matriz
19h00, EUCARISTIA NA IGREJA MATRIZ

PROGRAMAÇÃO MENSAL
Neste capítulo pode encontrar as atividades propostas para
cada Movimento Paroquial, Confraria e Centro de Culto.
Destacamos os momentos propostos pela Paróquia para toda a
comunidade.
Porque queremos SER ALEGRES NA ESPERANÇA, somos
convidados a seguir o exemplo dos santos. A cada mês é-nos
apresentado um episódio alegre sobre um santo cuja festa é
celebrada ao longo desse periodo.
Com o objetivo de APROFUNDARMOS A ORAÇÃO E VIDA
ESPIRITUAL, propomos uma oração semanal, que poderá ser
utilizada nos encontros dos movimentos paroquiais ou num
momento de oração em família.

NOVEMBRO
S. NUNO DE SANTA MARIA
O PATRONO DO ESCUTISMO

Quem não conhece o Condestável de Portugal? As suas façanhas
como general são incontornáveis: garantiu a soberania portuguesa ao vencer a batalha de Atoleiros e a famosa batalha de
Aljubarrota (1385), mostrando o seu enorme génio militar ao
derrotar os 30 000 do exército castelhano com o pequeno exército de 6 000 portugueses. Como reconhecimento do Rei, recebeu vários bens e títulos nobres e do povo português recebeu o
“título” de Santo condestável, pois, apesar de grande príncipe,
após a morte da esposa, Dona Leonor de Alvim, funda o convento do Carmo, em Lisboa, e faz-se humilde monge Carmelita.
Divulgou-se a história de que a dada altura o rei de Castela terá
enviado um representante para o visitar e perguntar quais as
suas disposições se Castela invadisse de novo Portugal. Como
resposta, o irmão Nuno terá levantado o hábito e mostrado a sua
cota de malha, e com ela a sua total disponibilidade para servir a
pátria sempre que preciso.
No seu túmulo, destruído pelo terramoto de 1755, ditava o epitáfio:
«Aqui jaz o famoso Nuno, o Condestável, fundador da Casa de Bragança, excelente general, beato monge, que, durante a vida na terra tão
ardentemente desejou o reino dos
Céus, e depois da morte mereceu
a eterna companhia dos santos.
As suas honras terrenas foram
incontáveis, mas voltou-lhes
as costas. Foi um grande
príncipe, mas fez-se humilde
monge. Fundou, construiu e
dedicou esta Igreja, onde descansa o seu corpo».

ORAÇÃO DA SEMANA

SÊ TU O REI DA NOSSA VIDA, SENHOR
Queremos adorar-Te em cada dia,
Queremos adorar-Te em cada ser humano,
Queremos adorar-Te em todos os que sofrem,
Queremos que sejas o rei da nossa vida.
Não permitas que adoremos o poder e a glória,
Nem o dinheiro, a ordem ou a eficiência,
Que também não sejam rei o trabalho,
A rotina, o conforto ou o bem-estar.
Queremos adorar-Te em todas as pequenas coisas,
E sermos como crianças, desfrutando,
Sem precisarmos de títulos ou de coisas,
Para que o nosso maior valor resida em Ti.
25, DOMINGO - Solenidade de Cristo Rei
- Renovação Anual da Consagração de Vila do Conde ao Imaculado Coração de Maria– Caxinas – 15h00
30, SEXTA
- 5º Aniversário da Comunidade Fé e Luz em Vila do Conde
01, SÁBADO
- Não há catequese nem eucaristia 16h00
- Banco Alimentar – FNA
- Reunião de Piedade – CNE – 19h00
- Encontro Nacional da LIAM – CESM Barcelos
NOTAS

DEZEMBRO
S. NICOLAU DE MIRA

“O S. NICOLAU É O PAI NATAL?”
Quem diria que um homem, ainda que um grande santo (séc.
III), daria origem a uma personagem que em diversos locais já
se sobrepõe ao menino Jesus? S. Nicolau foi um grande defensor da fé cristã. Ao participar no Concílio de Niceia, ficou famoso
por ter esbofeteado Ário, um teólogo que negava a plena divindade de Cristo.
Era especialmente conhecido pela sua dedicação às crianças e
aos pobres. Em certa altura, sabendo que uma família não possuía o dote para custear o casamento da filha, foi pela calada
noite à casa dessa família e atirou um saco de moedas pela janela, o qual caiu perto de umas meias que estavam a secar à lareira. Mais tarde, a família, descobrindo o benfeitor, divulgou o
facto. Mas, também depois da morte, em diversos pontos da europa os cristãos afirmavam vê-lo a distribuir pão pelos pobres.
Mais ou menos verdade, o certo é que este ancião generoso e
simpático se tornou um tradição, como uma figura lendária que
distribui prendas no Natal. Até ser retirada pela Igreja católica
do calendário oficial, em 1969, a festa de S. Nicolau
era celebrada a 6 de Dezembro, com a entrega de presentes. Posteriormente a tradição de S. Nicolau ficou
associada pelos cristãos ao dia de Natal. Porém, o consumismo e a secularização não só descristianizaram a
figura de S. Nicolau, transformando-o em “Pai Natal”,
como a sobrepuseram ao próprio
Jesus menino.

ORAÇÃO DA SEMANA

TU CONHECES OS MEUS PENSAMENTOS
Tu, Senhor, sabes por onde anda a minha mente.
Tu sabes o que me distrai.
Tu estás a par do que me ocupa e preocupa.
Tu lês no meu interior melhor do que eu mesmo.
Limpa-me de medos, de apegos, de caprichos,
Livra-me de desejos insaciáveis e de gastos supérfluos,
Faz-me sensível à dor dos meus irmãos
E ajuda-me a trabalhar pela justiça para que todos vivam bem.
Leva-me pela mão, meu Deus,
Para que saiba caminhar pela vida de forma sã,
Abrindo-me cada vez mais ao mundo e às pessoas,
Sendo construtor de outra forma de vida e de relação.
02, DOMINGO
- Banco Alimentar – FNA
- Encontro Nacional da LIAM – CESM Barcelos
- Encontro Mensal Cúria - Legião de Maria - 15h00 Rates
06, QUINTA
- Visita aos doentes – MEC’s e Sr.Prior – 09h30
- Reunião de Coordenadores Catequese - 21h30
07, SEXTA
- Jantar de Natal com o Rev. Prior
- Encontro para o Crisma – Bíblia, Palavra de Deus - 21h30 –
Instituto S.José
08, SÁBADO - Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria
- Não há catequese nem eucaristia 16h00

ORAÇÃO DA SEMANA
PAULO PEDIA PELOS IRMÃOS

Como Paulo queremos pedir por todos os nossos irmãos,
Com alegria esfuziante, com a boca cheia de riso,
Com o entusiasmo da Boa Notícia,
Com a certeza de que fomos eleitos pelo Senhor.
Todos temos parte da Tua Boa Notícia
E queremos gritá-la aos quatro ventos
Neste tempo em que se adoram outros deuses,
Mas em que Te necessitamos mais do que nunca, ó Pai.
Queremos ser profetas da alegria que tanta falta faz,
Temos de ser testemunhas da solidariedade que tanto urge,
Temos de saber contagiar o compromisso de viver a justiça.
Necessitamos ser, conTigo, uma oferta melhor de plenitude.
Aqui nos tens Senhor, para que nos envies…
09, DOMINGO
- Festa Anual – Legião de Maria
10, SEGUNDA
- Eucaristia no Centro Rainha Dona Leonor, SCMVC – 11h30
11, TERÇA
- Eucaristia no UCCI, SCMVC – 15h30
12, QUARTA
- Reunião de Arciprestal do Clero – 09h00
- Reunião de Arciprestes e Vice-Arciprestes – 15h00
- 27º Aniversário do Grupo “Jesus está vivo” – Renovamento
Carismático – 19h
- Reunião de Núcleo - FNA

13, QUINTA
- Eucaristia na Casa das Rosas SCMVC – 15h30
- Reunião Conselho Económico Paroquial – 21h30
14, SEXTA
- Encontro para o Crisma – Qual o sentido do Natal? - 21h30 –
Instituto S.José
- Atividades I, II e III secções - CNE
15, SÁBADO
- Confissões de Advento na Igreja Matriz - 10h00
- Bênção das Grávidas, Igreja Matriz – 19h00
- Atividades I, II e III secções – CNE
- Encontro de Natal das Alcateias Núcleo – CNE
- Encontro Formação Leitores – 21h30

NOTAS

ORAÇÃO DA SEMANA
QUERO VIVER COMO TU, JESUS

Quero saber seguir as Tuas pistas de vida,
Mas apego-me às minhas túnicas, não vivo sem elas.
Procuro a segurança dos meus livros,
Enceleiro comida, colecciono músicas,
Tenho mil caprichos… que só Tu conheces.
Quero estar desamarrado, não me apegar às coisas,
Para que não se tornem donas de mim…
Mas para isso preciso de estar mais cheio de Ti,
Mais perto dos Teus filhos necessitados,
Mais atento à Tua mensagem,
Mais convencido de que só Tu nos enches.
Quero deixar-me ensinar por Ti,
A olhar, a admirar, a agradecer,
A surpreender-me, a necessitar de menos coisas,
A provocar encontros, a fazer festa,
A Celebrar a vida, a Amar como Tu.
Quero gozar da Tua presença no silêncio
E esvaziar-me, para deixar que Tu me enchas totalmente.
16, DOMINGO
- Atividades I, II e III secções - CNE
- Encontro Mensal Fé e Luz - 15h30 - Formariz
20, QUINTA
- Eucaristia na Lar de Terceira Idade, SCMVC – 11h00
21, SEXTA
- Eucaristia na Casa da Criança, SCMVC – 11h00
- Luz da Paz de Belém – Caxinas 21h30– CNE, Núcleo
22, SÁBADO
- Não há catequese nem eucaristia 16h00
- Luz da Paz de Belém – Instituições e Centros de Culto - CNE

ORAÇÃO DA SEMANA
DIA DE FESTA

Bem-vindo, Senhor, a este mundo,
A todos os corações dos pobres que hoje não têm ceia,
Às famílias que não Te conhecem e às que estão desfeitas,
Aos que, pela dor, não têm noite de Natal,
Aos que vivem em saudade ou hoje se sentem sós,
Aos atingidos pelo desemprego e aos doentes,
Aos que não sabem brindar à vida,
Aos que a esta hora estão a trabalhar,
Aos que te convidamos para a mesa,
A todos os seres humanos de qualquer lugar,
Bem-vindo ao nosso mundo, Jesus.
Faz-nos mais irmãos, mais crianças, mais simples,
Mais próximos, fraternos e justos,
Mais divinos e mais humanos.
Neste Natal, enche-nos do Teu amor!
25, TERÇA - Natal do Senhor
- Eucaristias: 00h00 (Missa do Galo) - Igreja Matriz
09h00 - Capela de Formariz
11h00 - Igreja do Desterro e Igreja da Lapa
19h00 - Igreja Matriz
27, QUINTA
- Projeto da IV Secção - CNE
28, SEXTA
- Projeto da IV Secção - CNE
29, SÁBADO
- Não há catequese nem eucaristia 16h00
- Eucaristia na Capela do Bairro dos Pescadores - 18h00
- Projeto da IV Secção – CNE
- Ensaio Cantar das Janeiras – 10h00m - CNE

ORAÇÃO DA SEMANA
TU, SENHOR, ÉS DA FAMÍLIA

Há o perigo, Senhor, de nos perdermos de Ti
Andamos todos a correr, cheios de responsabilidades.
As pressas da vida não nos deixam parar e cuidar do amor.
Ensina-nos a fazer família, Tu, Senhor, que és mais um da nossa.
Damos o afeto como uma realidade e custa-nos expressá-lo,
Outras vezes, a rotina invade-nos os dias
E vivemos juntos, mas com mais pressas do que risos e afetos.
Inspira-nos os gestos oportunos, Senhor, que és da família.
Contigo entre nós estamos a descobrir todos os dias esta família,
Tu nos ensinas a viver construindo o Teu Reino.
É uma sorte ter-Te na família!
30, DOMINGO - Sagrada Família
- Bênção dos casais jubilados, 19h00
- Projeto da IV Secção - CNE
01 JANEIRO, TERÇA - Santa Maria, Mãe de Deus
- Eucaristias: 09h00 - Capela de Formariz
11h00 - Igreja do Desterro e Igreja da Lapa
19h00 - Igreja Matriz
02 JANEIRO, QUARTA
- Cantar dos Reis - Prior e Grupo de Jovens Jotista
03 JANEIRO, QUINTA
- XXXI Aniversário da Ordenação Episcopal do Sr. Arcebispo
- Cantar dos Reis - Prior e Coro da Matriz e de Santa Cecília
04 JANEIRO, SEXTA
- Ceia de Reis – Catequese
- Ensaio Cantar das Janeiras – 21h00m - CNE
05, SÁBADO
- Cantar Janeiras no Teatro Municipal - CNE

JANEIRO
S. VITAL DE GAZA

“O EVANGELIZADOR DAS MULHERES”
S. Vital nasceu em Gaza, Palestina, no séc. VI e viveu na mesma
cidade como monge até aos 60 anos. A sua profunda vida espiritual inflamou o amor e a piedade para com os pecadores, e
em ordem a concretizar o mandamento do amor assumiu um
peculiar ministério: combater a prostituição.
O santo, viajando para Alexandria, arranja um emprego na cidade e empenha-se em recolher o nome e endereço das mulheres
padecentes desse pecado. De noite entregava o salário a uma
dessas mulheres para que não se prostituísse e, passando a noite em oração com ela, tentava ajudá-la a mudar de vida. Muitos
criticavam o seu trabalho pastoral, mas ele, citando Cristo, rebateu com evangélica alegria: “os publicanos e as mulheres de má
vida preceder-vos-ão no Reino de Deus” (Mt 21, 31).
No entanto um grupo de senhoras “piedosas” foram queixar-se
ao bispo e o santo foi preso, embora por pouco tempo porque a
verdade veio ao de cima. Recuperada a liberdade, o santo sofre o
martírio ao ser apunhalado pelas costas por um homem detentor
de negócios da prostituição. Ainda em agonia arranjou forças para
escrever: “Convertei-vos, não deixeis a conversão para amanhã”.
Este santo deixa-nos um exemplo de coragem e perseverança ao serviço do reino
de Deus diante das diversas adversidades, sobretudo as que são causadas
pelos mais próximos.

ORAÇÃO DA SEMANA
ENCANTAM-NOS AS ESTRELAS

Quanta gente procura uma estrela! Quantos querem ser estrelas!
… quantos vivem esperando a magia de uma estrela brilhante.
Não se dão conta, Senhor, de que Tu és quem ilumina o caminho.
Tu colocas a estrela sobre os que estão tristes ou sós,
Para que os alegremos e acompanhemos.
Tu pões a estrela nos que vieram de fora,
Para que os acolhamos e ajudemos.
Tu pões a estrela sobre todo o que sofre
Para irmos ao seu encontro.
Tu, Senhor, acendes em cada ser humano uma estrela;
Faz com que capte logo o esplendor da Tua mensagem.
06, DOMINGO - Epifania do Senhor
- Encontro Mensal Cúria - Legião de Maria - 15h00 Rates
- Encontro de “Cantares ao Menino”, Igreja Matriz – 16h00
08, TERÇA
- Cantar dos Reis - Prior e Coro de S. João Baptista
09, QUARTA
- Reunião de Núcleo - FNA
10, QUINTA
- Visita aos doentes – MEC’s e Sr.Prior – 09h30
- Cantar dos Reis - Prior e Grupo de Jovens Jotista
11, SEXTA
- Encontro para o Crisma – Deus Revela-se - 21h30 – Inst. S.José
- Cantar dos Reis - Prior e Coro de Santa Clara
12, SÁBADO
- Atividade conjunta – Catequese
- Jantar de Reis – FNA
- Reunião de Piedade – CNE – 16h00
- Cantar dos Reis - Prior e Coro da Catequese, 17h00
- Cantar dos Reis - Prior e Coro de Santa Clara

ORAÇÃO DA SEMANA
JUNTO COM OS PECADORES

Agrada-me ver-Te, Jesus, na fila dos humanos.
Quando Te batizaram, Deus explicou
Que Tu és o seu filho muito amado,
O seu predilecto, que é o mesmo que nos dizes no baptismo.
Para ti somos todos prediletos,
Especialmente amados quando estamos pior.
Quero agradecer-Te pelo meu baptismo,
Por me teres escolhido para ser dos Teus,
Por me dares o tesouro da minha fé em Ti,
Por me ajudares a viver com um código concreto,
Com o evangelho por modelo e a Tua vida por testemunha.
Quero hoje renovar o meu baptismo,
Sou Teu, Senhor, e quero fazer a Tua vontade.
15, TERÇA
- Eucaristia intenção particular – Capela Sto Amaro – 09h30
- Eucaristia em honra de Sto Amaro com sermão – Capela Sto
Amaro – 11h00m
16, QUARTA
- Eucaristia intenção particular – Capela Sto Amaro – 10h00
17, QUINTA
- Eucaristia intenção particular – Capela Sto Amaro – 10h00
- Cantar dos Reis - Prior e Catequese
18, SEXTA
- Eucaristia intenção particular – Capela Sto Amaro – 10h00
19, SÁBADO
- Eucaristia em honra dos irmãos falecidos - C.Sto Amaro, 10h00
- Cantar dos Reis - Prior e Coro do Desterro

ORAÇÃO DA SEMANA
FAÇAMOS O QUE ELE NOS DIZ

Senhor, se conseguíssemos viver
Fazendo sempre o que Tu nos propões,
A nossa vida seria uma festa,
O cansaço e a rotina desapareceriam da nossa história,
E saberíamos entregar-nos totalmente ao momento presente,
Vivendo o aqui e agora, com toda a intensidade e total dedicação,
Deixando o passado em Tuas mãos e o futuro entregue a Ti.
Vimos a Ti, cansados e oprimidos,
Recordando que cada dia traz as suas preocupações,
Lembrando os passarinhos que têm alimento diário
E as flores vestidas pelo melhor costureiro.
Ajuda-nos a viver cada momento!
20, DOMINGO
- Eucaristia ARD VESPAS CLUB – Capela Sto Amaro – 09h30
- Eucaristia em honra de S. Sebastião com sermão – Capela Sto
Amaro – 11h00
- Encontro Mensal Fé e Luz - 15h30 - Santa Casa de Misericórdia, Centro de Touguinha
22, TERÇA
- Cantar dos Reis - Prior e Coro do Desterro
25, SEXTA
- Bênção dos Padrinhos - 19h00 – Igreja Matriz
- Conferência Mariana – Confraria Sra da Guia - 21h30
- Reunião Ministros Extraordinários da Comunhão – 21h30
- Encontro para o Crisma – Jesus: mais do que um homem 21h30 – Instituto S.José
26, SÁBADO
- Cantar dos Reis - Prior e Coro de Formariz
- Eucaristia na Capela do Bairro dos Pescadores - 18h00

ORAÇÃO DA SEMANA
POMOS ETIQUETAS, SENHOR

Tu sabes, Senhor, que quando conhecemos bem uma pessoa
Pensamos saber tudo a seu respeito,
Damos-lhe poucas oportunidades de mudança.
Perguntavam-se na Tua aldeia se não eras o filho de José,
Assim como estranhamos nós quando alguém muda…
Pelo contrário, para Ti, Deus Pai, todos somos sempre novos,
Não nos pões “etiquetas”, porque sabes que somos capazes de
grandes coisas.
E acontece que em Ti nos tornamos grandes.
Porque Tu nos renovas, nos reconquistas,
Nos fazes como ao barro novo, um recipiente diferente,
Amassando-nos com carinho, dando-nos novas oportunidades.
Faz, Senhor, que acreditemos nas pessoas,
Que nos deixemos surpreender por elas,
Que apostemos nas suas possibilidades,
Que nunca percamos totalmente a fé nelas,
Que nos lembremos de que todos podemos melhorar.
Ensina-nos a amar como Tu, Jesus.
27, DOMINGO
- Procissão de Nª Sra da Guia – 15h00
01 FEVEREIRO, SEXTA
- Reunião Ministros Extraordinários da Comunhão – 21h30
- Reunião de Pais (Promessas) – CNE – 21h30
02, SÁBADO
- Eucaristia – 09h30 - Capela Nª Sra da Guia
- Missa Solene e Bênção do Mar - 11h00 – Capela Nª Sra da Guia
- Eucaristia – 16h00 – Capela Nª Sra da Guia
- Reunião de Piedade – CNE – 16h00
- Eucaristia Solene de São João Bosco – 18h00 na Ig. de Sta Clara
- Bênção dos Bebés - 19h00 Igreja Matriz
- Festa da Luz - Fé e Luz - Arrifana

FEVEREIRO
S. VALENTIM

“O SANTO DOS NAMORADOS?”
São Valentim tornou-se tão popular que nem a falta de dados
históricos sobre a sua existência é merecedora de inquietação.
Embora a sua festa fosse removida do calendário litúrgico em
1969, reformando as festas dos santos que tiveram origem em
lendas, a sua popularidade continua e está fortemente ligada
ao Dia dos Namorados. Ora, a raiz deste dia remonta à Roma
antiga, a uma festa dedicada à deusa do casamento, Juno. Em
496, o papa Gelásio, para dar um cunho cristão a esta celebração, instituiu no seu lugar a festa de S. Valentim. A lenda
inerente a este santo conta que o imperador Cláudio atribuiu
a causa das pesadas derrotas militares à pouca ousadia dos
soldados pelo medo de não mais voltarem à família, e assim
o imperador proibiu o seu casamento. Todavia, um sacerdote
chamado Valentim, por considerar tal acto injusto, continuou
a abençoar os casamentos, atitude que lhe terá valido a prisão
e o martírio. Com esta lenda, S. Valentim acumulou, ao longo
dos tempos, carinho
e estima por dar
a vida em prol
do amor, que é a
máxima da vida.

ORAÇÃO DA SEMANA

COMO JEREMIAS, SINTO-ME CHAMADO
Sinto que me escolheste, Senhor,
Que desde o ventre materno pensaste em mim,
Que tens para mim grandes projetos,
Que me sussurras ao ouvido quem és,
Para que eu o anuncie aos irmãos.
Tu, Senhor, conheces as minhas dúvidas e medos,
Sabes bem quando me sinto inseguro,
Sabes quando confio só nas minhas forças.
Recupero a segurança quando recordo
Que estás comigo todos os dias.
E não posso deixar de o dizer aos outros,
Com a Tua força que me faz grande, valente e ousado,
Com a fé que me faz atravessar montanhas
E me leva a viver uma vida entregue a Ti e aos irmãos.
03, DOMINGO
- Encontro Mensal Cúria - Legião de Maria - 15h00 Rates
- Eucaristia – 16h00 – Capela Nª Sra da Guia (pelos irmãos e
benfeitores falecidos)
07, QUINTA
- Reunião de Coordenadores Catequese - 21h30
08, SEXTA
- Encontro para o Crisma – Jesus: a vida e a missão - 21h30 –
Instituto S.José
09, SÁBADO
- Encontro Formação Leitores – 21h30

ORAÇÃO DA SEMANA
PESCADOR DE HOMENS

ConTigo quero ser dos que unem,
Dos que geram bem-estar à sua volta.
A Teu lado e com os Teus irmãos,
Quero construir o Teu Reino de simplicidade,
Esbanjando misericórdia e calor humano.
O nosso mundo competitivo e veloz
Está necessitado de profetas do Amor,
De pessoas equilibradas que comuniquem serenidade,
De companheiros acolhedores que facilitem a vida,
De amigos fiéis que se apresentem a Ti
Como oferta de felicidade e plenitude.
Somos Tua gente, Senhor, vamos conTigo!
Dá-nos a Tua força, contagia-nos com os teus sonhos
E juntos construiremos o Teu Reino.
11 a 18, SEGUNDA a SEGUNDA
- PEREGRINAÇÂO À TERRA SANTA
13, QUARTA
- Reunião de Núcleo - FNA
NOTAS

ORAÇÃO DA SEMANA

SOMOS CONVIDADOS À FELICIDADE
Nós os cristãos, não podemos ser tristes nem ser gente rotineira,
Não podemos relacionar-nos com frieza,
Não podemos viver lamentando-nos, sendo críticos e resmungões
Não podemos gerar mal-estar nem viver sem Amar,
Não podemos esconder a nossa relação com Deus.
Porque Jesus nos convida a ser felizes e livres,
A ser mansos para sentir equilíbrio interior,
A trabalhar pela justiça para alcançar o Reino,
A ser pacificadores para gerar bem-estar,
A bendizer os demais, sublinhando o que é positivo,
A chorar junto dos que sofrem ou estão sós,
A ser rejeitados ou mal interpretados por causa da nossa opção,
A sentir fome ou evitar que outros a sofram,
E a colaborar na instauração do Reino de Deus,
Que será a explosão da felicidade e do Amor para todos!
17, DOMINGO
- Caminhada – FNA
- Encontro Nacional da LIAM – Fátima
- Encontro Mensal Fé e Luz - 15h30 - Formariz
20, QUARTA
- Reunião de Arciprestal do Clero – 09h00
- Reunião de Arciprestes e Vice-Arciprestes – 15h00
22, SEXTA
- Encontro para o Crisma, Morte e ressurreição - 21h30 – Inst. S.José
- Vigília Promessas e Investiduras – 21h30 – CNE
23, SÁBADO
- Festa das Bem Aventuranças – 7º ano Catequese
- Conselho Regional – FNA
- Eucaristia na Capela do Bairro dos Pescadores - 18h00
- Promessas – 19h00 – CNE

ORAÇÃO DA SEMANA

SE TE TOMÁSSEMOS A SÉRIO, JESUS
Se adoptássemos a Tua forma de viver, Jesus, tudo seria
diferente.
Começaríamos por nos querermos a nós mesmos,
Com esse amor cego com que Deus nos quer.
Acreditaríamos nas nossas possibilidades e potências interiores
E poríamos em marcha todos os nossos recursos.
Descobriríamos em todas as pessoas,
A obra maravilhosa que o Senhor criou.
Amaríamos os nossos inimigos e os que nos causaram danos,
Porque perdoaríamos como Tu, Pai,
Até setenta vezes sete, quer dizer, sempre e tudo,
Limpando a nossa mente de lembranças e ressentimentos.
Se vivêssemos como nos ensinaste, Jesus,
Não andaríamos nunca preocupados e aflitos,
Deixávamo-nos acalmar por Ti
E escolheríamos sempre da vida a melhor parte,
Que é a de viver na Tua companhia, com o Teu apoio e Espírito.
Obrigado, Senhor!
26, TERÇA
- Recoleções para o Clero
01 MARÇO, SEXTA
- Formação de Acólitos - 21h30 - Igreja Matriz
Encontro para o Crisma – A Igreja de Cristo - 21h30 – Instituto
S.José
02, SÁBADO
- Não há catequese nem eucaristia 16h00
- Dia Arciprestal do Catequista
- Dia de Santa Paula Frassinetti – Instituto São José
- Reunião de Piedade – CNE – 19h00

MARÇO
S. JOSÉ

PATRONO DA BOA MORTE?
À semelhança de Maria, muito pouco nos falam os Evangelhos
sobre a vida do pai adotivo de Jesus Cristo. Sabemos que exercia a profissão de artesão, arte que valia o sustento à Sagrada
Família. No entanto, outros escritos apócrifos, não reconhecidos
pela Igreja como canónicos e, portanto, não incluídos na Bíblia,
relatam mais sobre José. É o caso do Protoevangelho de Tiago, o
qual relata que José seria de idade avançada em relação a Maria, e o casamento deu-se segundo um ritual judaico de disputa
de noivado: cada candidato à noiva colocava o cajado no altar
do templo e Deus faria florir o do eleito, sendo José o escolhido. E embora preocupado com a diferença de idades terá sido
persuadido pelo sacerdote Zacarias a aceitar a vontade de Deus.
Outro escrito apócrifo, História de José, o Carpinteiro, fala ainda
dos seus últimos momentos de vida. Assim, diz que José terá
vivido até aos 111 anos com óptima saúde, inclusive com todos
os dentes intactos. Ora, certo dia avisado por um anjo da chegada da partida, foi ao templo de Jerusalém em oração, quando
regressou faleceu harmoniosamente como que adormecendo
tranquilamente.
Para além de patrono
dos pais e dos
artesãos, ainda hoje
S. José é invocado
para obtenção de
uma boa morte.

ORAÇÃO DA SEMANA
TEMPO DESPERDIÇADO

Quanto tempo e energia gastamos, Senhor,
A falar dos defeitos dos irmãos!
E temos necessidade de lhes encontrar defeitos,
Para assim podermos suportar os nossos…
Somos tão frágeis, ó Deus!
Somos como garotos malcriados, invejosos,
inseguros, necessitados de apoio.
Obrigado por nos dares a conhecer a nossa fragilidade.
Não permitas que esbanjemos palavras em desamor,
Não nos deixes falar mal de ninguém,
Ensina-nos a dizer o Amor,
Com ternura, carinho e palavras agradáveis.
Faz-nos construtores da grande família humana,
Sendo irmãos de todas as pessoas,
Criando aconchego de família
No trabalho, na rua e na sociedade.
Esta é a revolução do Evangelho que Tu nos propões
E nos convidas a inventar.
Nisto queremos gastar a vida, Senhor.
03, DOMINGO
- Encontro Mensal Cúria - Legião de Maria - 15h00 Rates
06, QUARTA - Quarta feira de Cinzas
- Eucaristia com Imposição das Cinzas - 19h00 - Igreja Matriz
07, QUINTA
- Reunião Conselho Económico Paroquial – 21h30
09, SÁBADO
- Indaba Núcleo – CNE
- Formação para Jovens do Fé e Luz - Universidade Católica

ORAÇÃO DA SEMANA
AFASTAM-NOS DE TI

São muitas as coisas que nos afastam de Ti, Senhor:
Dispersa-nos a vida quotidiana com a sua agitação,
A preocupação com ninharias faz-nos desconfiar,
A pressa e a angústia levam-nos a não deixar um espaço para Ti.
A moda e o desejo de agradar ocupam-nos a mente,
A eficácia e o trabalho sem parar enchem-nos a agenda,
A família e as suas milhentas necessidades amarram-nos,
O desejar todas as coisas alheia de Ti o nosso pensamento.
Vivo como se tudo dependesse só de mim,
Sem me dar conta de que tudo na minha vida o vivo conTigo,
E gozar da Tua companhia torna-me a vida menos pesada,
Aumenta as minhas capacidades pessoais
e acalma-me por dentro.
Sê Tu sempre, Senhor, o meu Deus,
Sê tu o meu norte e fim,
Minha alegria do coração, o ar que respiro,
O descanso diário e a paz da minha alma.
13, QUARTA
- Reunião de Núcleo - FNA
14, QUINTA
- Visita aos doentes – MEC’s e Sr.Prior – 09h30
15, SEXTA
- Encontro Formação Leitores – 21h30
16, SÁBADO
- Festa do Perdão – 3º ano Catequese
- Recoleção Quaresma – LIAM – CESM

ORAÇÃO DA SEMANA
REZAR É TER-TE COMO AMIGO

Se nos déssemos conta do tesouro que é o rezar,
Tentaríamos encontrar todos os dias alguns momentos para Ti.
A oração é o presente que vivemos os Teus amigos,
É a possibilidade possível de gozar a Tua intimidade,
É a maravilha de se sentir compreendido até ao mais fundo da alma,
É o tesouro oculto que dinamiza a história pessoal.
Rezar é falar da vida conTigo,
É deixar que o Evangelho se faça na minha própria vida,
É rir juntos, chorar e contemplar acompanhados
Sentindo que os dois vivemos a vida de mãos dadas.
É sentir o coração tornar-se fraterno,
É ampliar esse sentir até o tornar universal,
É descansar em Ti e sentir-se impelido a construir o Reino.
Rezar não é fugir da vida, mas comprometer-se,
Não é olhar o céu para fugir do que acontece,
Não é levitar, mas ser mais terreno, mais humano, mais próximo,
Rezar é deixar que Tu, meu Deus, comandes o leme da minha vida.
17, DOMINGO
- Encontro Mensal Fé e Luz - 15h30 - Formariz
20, QUARTA
- Reunião de Arciprestal do Clero – 09h00
- Reunião de Arciprestes e Vice-Arciprestes – 15h00
22, SEXTA
- 10º Aniversário da FNA – Abertura de Exposição Fotográfica
- Encontro para o Crisma – Ser Cristão hoje - 21h30 – Inst. S.José
- Reunião do Conselho Pastoral Paroquial - 21h30
- Assembleia Provincial Fé e Luz
23, SÁBADO
- Eucaristia pelo 10º Aniversário da FNA, Igreja Matriz – 12h00

ORAÇÃO DA SEMANA

PELOS NOSSOS FRUTOS NOS CONHECERÃO
Tentamos definir a melhor maneira de Te seguir,
Ao passo que os outros só vêem como amamos
E aprendem com a nossa generosidade e justiça.
Queremos ser o gesto quente, a palavra oportuna,
O sorriso acolhedor, a voz que denuncia a injustiça,
A mão estendida, o olhar de perdão,
O companheiro fiel, o vizinho atento e generoso,
O que promove atividades solidárias,
O que anima as festas e acompanha a dor,
Porque desejamos parecer-nos conTigo, Senhor.
Nosso fruto há-de ser o amor, traduzido em companhia,
em carícia terna, em desculpa misericordiosa.
Faz-nos amorosos e irmãos, Senhor
Ajudando-nos a ser luz em tempo de escuridão
E sal num mundo destemperado, que necessita de sabor,
Alegria e otimismo vital. ConTigo é possível, Jesus.
24, DOMINGO
- Procissão do Senhor dos Passos, SCMVC
26, TERÇA
- Recoleções para o Clero
28, QUINTA
- Reunião Conselho Económico Paroquial – 21h30
29, SEXTA
- Reunião Ministros Extraordinários da Comunhão – 21h30
30, SÁBADO
- Festa da Palavra – 4º ano Catequese
- Eucaristina na Capela do Bairro dos Pecadores - 18h00
- Via Sacra ao Vivo, SCMVC (Teatro Municipal) – 21h00

ABRIL
S. JOÃO DE BRITO

O PRIMEIRO MÁRTIR PORTUGUÊS PREFERIA
O MATO AO LUXO DO PAÇO REAL
S. João de Brito, de ascendência nobre, filho do governador do
Rio de Janeiro, não se deixando contagiar pela luxúria da Corte, assume um piedoso desejo missionário que o fez o primeiro
mártir português.
Entrando na Companhia de Jesus realiza o sonho de evangelizar
a Índia, em Maduré. Apesar da elevada dificuldade em anunciar
o Evangelho no sistema de castas, que dividiam aquela sociedade, logo no reino de Maravá batiza mais de dois mil cristãos.
Mas, a pedido dos superiores, regressa a Portugal e é recebido
por D. Pedro e toda a Corte, que tudo fizeram para o manterem
em Portugal, mas o santo terá replicado: “Quero mais o Céu que
a Terra, e quero mais o mato de Maduré que o Paço de Portugal”.
Partindo de novo para a Índia, baptizou um príncipe polígamo,
o qual teve de permanecer apenas com uma mulher para receber o batismo e a fé católica. Uma das mulheres rejeitadas era
filha do rei de Marivá, que, descontente com o sucedido, mandou prender e matar o santo.
No entanto, S. João de Brito nunca desanimou e mesmo perto
do martírio, por decapitação, terá
dito com alegre esperança:
“Quando a culpa é virtude,
o padecer é glória”.

ORAÇÃO DA SEMANA

ATÉ ONDE CHEGA O VOSSO AMOR, NOSSO DEUS!
Tu, Pai de todos nós,
Vens ao nosso encontro, mesmo que falhemos,
Recebes-nos de novo uma e mil vezes,
Esperas-nos de braços abertos
E colocas-nos o anel da Tua confiança.
Nós, ao contrário, ficamos furiosos,
Quando nos parece que tratas melhor a outros,
Queixando-nos da nossa sorte
E sentimos inveja dos outros irmãos,
Fazendo juízos do Teu compromisso amoroso e incondicional.
É que Tu, Pai, tens um coração mole,
E nada o fere tanto como o nosso desamor.
Ajuda-nos a não sermos exigentes com ninguém,
A pedir perdão pelos nossos erros, com humildade,
A aceitar que o outro tenha melhor sorte,
A sentir com o outro, a amá-lo de coração,
A captar o que vive e a tratá-lo como o tratas Tu.
04, QUINTA
- Eucarisita no Centro de Cuidados Continuados Integrados,
SCMVC, 15h30
- Reunião de Coordenadores Catequese - 21h30
05, SEXTA
- Mensagem de Páscoa do Prior na Casa das Rosas, SCMVC, 15h30
- Encontro para o Crisma – Eucaristia - 21h30 – Instituto S.José
- Formação de Acólitos - 21h30 - Igreja Matriz
06, SÁBADO
- Confissões Quaresmais, Igreja Matriz
- Recolha Alimentar

ORAÇÃO DA SEMANA

ENSINA-NOS, SENHOR, A BENDIZER
Tu, que com todas as pessoas provocavas encontros,
Dá-nos a capacidade de nos respeitarmos a fundo,
A empatia de ouvir o outro a partir da sua música interior,
E a misericórdia de coração para acolhê-lo como é.
Refreia em nós toda a crítica amarga,
Todo o comentário destruidor e negativo,
Toda a censura que distancia e afasta,
E até o mais pequeno gesto que quebre o nosso amor.
Queremos conTigo desculpar sempre,
E entender os porquês da outra pessoa.
Faz-nos palavra quente, gesto oportuno,
Olhar amável e mão estendida, como és Tu, Senhor.
07, DOMINGO
- Comunhão Pascal dos Doentes – 9h00
- Encontro Mensal Cúria - Legião de Maria - 15h00 Rates
- Eucaristia Unção dos Doentes – 16h30
- Recolha Alimentar
08, SEGUNDA
- Eucaristia no Centro Raínha D. Leonor, SCMVC, 11h30
10, QUARTA
- Eucaristia no Lar de Terceira Idade, SCMVC, 11h00
11, QUINTA
- Via Sacra ao Vivo, SCMVC, Auditório Vita - Braga
12, SEXTA
- Eucaristia de Nª Senhora das Dores, SCMVC
- Via Sacra Paroquial
13, SÁBADO
- Não há eucaristia das 16h00

ORAÇÃO DA SEMANA

VESTIMOS O NOSSO CORAÇÃO DE FESTA
Porque chegas montado num burrinho
Estreamos um coração cheio de amor,
Inauguramos uma mente positiva,
Recomeçamos com um entusiasmo transbordante,
Enchemo-nos da Tua Vida e do Teu amor
Para inventar o mundo dos teus sonhos, para construir juntos o Reino.
Levantamos os ramos para Te louvar porque nos vens trazer mais vida,
Transbordamos o fervor de Te seguir, com a vida cheia de sentido.
Queremos viver para Ti e entregar-nos como Tu até ao fim.
Vamos pôr paixão no viver, e generosidade e confiança até morrer.
14 a 17, DOMINGO a QUARTA
- Projeto da IV Secção – CNE
14, DOMINGO
- Bênção dos Ramos
Formariz – 8h30 – Cruzeiro de Formariz
Lapa – 11h00 – Igreja de Na Sra da Lapa
Desterro – 11h00 – Igreja do Desterro
Matriz - 11h30m – Igreja da Misericórdia
- Reunião de Piedade – 11h00 – CNE
- Encontro Mensal Fé e Luz - 15h30 - Formariz
18, QUINTA
- Visita ao Sacrário Adornado – 15h00 às 24h00 - Ig. Matriz, Ig.
Misericórdia, Ig. Lapa e Ig.de Santa Clara
- Eucaristia Vespertina da Ceia do Senhor - 19h00 - Ig. Matriz
- Ceia Pascal dos Catequistas
19, SEXTA
- Visita ao Sacrário Adornado – das 09h00 às 15h00
- Celebração da Paixão e Morte de Cristo - 15h00
20, SÁBADO
- Vigília Pascal – 21h30 – Igreja Matriz

ORAÇÃO DA SEMANA

ÀS VEZES, SENHOR, SENTIMO-NOS VAZIOS
Como o sepulcro, naquela manhã, sentimo-nos vazios,
Não conseguimos encontrar-Te,
Enganamo-nos com outros deuses,
Entorpecemo-nos com sucedâneos,
E afundamo-nos na inércia.
Perguntamo-nos onde estarás, por não te vermos à primeira vista.
Não nos deixes afastar-nos ou perder-Te, Senhor,
Não nos deixes submergir na dúvida,
Nem instalar-nos na fé infantil,
Que não nos faz optar pela Tua forma de viver,
A que muda as pessoas e o mundo.
Faz-Te visível, Senhor, que nos fazes falta.
Faz-Te amor em mim, que quero ser humano.
Faz-me para todos, para que seja universal.
21, DOMINGO - Páscoa do Senhor
- Eucaristias:
08h00 - Capela do Bairro dos Pescadores
09h00 - Igreja da Lapa e Capela de Formariz
10h00 - Igreja de S. Francisco
11h00 - Igreja do Desterro
19h00 - Igreja Matriz

(Não há eucaristias no sábado em Santa Clara e Misericórdia, assim
como no domingo às 10h e 12h na Igreja Matriz)

- Visita Pascal
- Procissão da Ressurreição e Eucaristia Solene, 18h30
25, QUINTA
- Dia da Sede - CNE
26 a 28, SEXTA a DOMINGO
- Atividades I, II e III secções - CNE
27, SÁBADO
- Não há catequese nem eucaristia 16h00

ORAÇÃO DA SEMANA

UM CRISTÃO TRISTE… NÃO SEGUE A CRISTO
Porque pões alegre o nosso coração,
Convidando-nos a ser sal da terra.
Porque nos sossegas, chamando-nos a Ti,
Quando estamos cansados e abatidos para nos aliviar.
Porque nos tiras os medos,
dizendo-nos que estarás connosco até ao fim dos tempos.
Porque nos propões que trabalhemos pela justiça
Para assim conseguirmos tratar-nos todos como irmãos.
Porque nos propões viver serenos,
com a confiança d’Aquele em quem confiámos.
Porque a Tua proposta é de plenitude e realização,
Já que vieste para que tenhamos vida e vida em abundância.
Obrigado, meu Deus!
28, DOMINGO
- Festa da Divina Misericórdia, Igreja Matriz
- Dia Missionário Nacional – LIAM – Senhora dos Milagres
- Atividades I, II e III secções - CNE
01, QUARTA
- Passeio Anual – Legião de Maria
- Atividade aberta à comunidade - FNA
02, QUINTA
- Reunião Conselho Económico Paroquial – 21h30
03, SEXTA
- Encontro para o Crisma – Dons do Espírito Santo e Oração 21h30 – Instituto S.José
04, SÁBADO
- Aniversário do Rev. Prior
- Festa da Vida – 8º ano catequese
- Reunião de Piedade – CNE – 16h00

MAIO
JOANA D’ARC

UMA MULHER A LIDERAR UM EXÉRCITO
Joana terá começado a ter experiências místicas aos 13 anos,
onde vozes vindas da parte de Deus lhe falavam sobre a libertação da França. Situando-se portanto na guerra dos 100 anos,
onde a Inglaterra dominava já metade da França, Joana surge
como enviada de Deus para libertar os franceses e coroar o delfim de França como rei.
Tendo o herdeiro ao trono acreditado no seu propósito pôs à sua
disposição um exército e um estandarte com a inscrição “Jesus-Maria”. Ora, com estas disposições, Joana foi derrotando os ingleses até libertar a cidade de Orleans. Mas, traída pelo próprio
rei, na tentativa de reconquistar Paris, é presa pelo Duque de Burgundy e vendida aos ingleses. A partir daí os ingleses montam
um falso tribunal que culminou em queimá-la na fogueira como
herege, sendo para efeito auxiliados por clérigos comprados.
Joana D´Arc foi queimada em 30 de Maio de 1431 com 19
anos, em 1456 o processo é reaberto e anulados o julgamento
e o veredito. Embora venerada pelo povo desde logo, foi beatificada somente em 1909 e
canonizada em 1922. Diante
do falso julgamento que a
incriminou declarou:
“Se não estou
na graça de Deus,
que Deus me coloque;
se estou,
que Deus me conserve”.
RECITAÇÃO DO TERÇO:
15h - Capela S. Roque
18h - Capela de Formariz
(segunda a sábado)
08h30 - Capela de Formariz
(domingos)
21h - Igreja Matriz

ORAÇÃO DA SEMANA

CONTIGO, SENHOR, A VIDA É OUTRA COISA
A vida quotidiana, vivida a Teu lado,
Torna-se algo especial e intenso,
Porque conTigo, Pai, saímos seguros
Para a busca diária do sustento.
ConTigo, Pai, as pequenas coisas tornam-se grandes,
Porque são repletas de amor!
ConTigo cada momento é sublime, cada encontro especial,
Cada pessoa é alguém que nos envias com alguma mensagem
concreta.
Obrigado, Pai, porque estás sempre perto,
Por me ires enviando as pessoas adequadas
Para viver melhor cada situação,
Para arrancar de mim o melhor para To entregar.
05, DOMINGO
- Encontro Mensal Cúria - Legião de Maria - 15h00 Rates
08, QUARTA
- Reunião de Núcleo - FNA
09, QUINTA
- Visita aos doentes – MEC’s e Sr.Prior – 09h30
10, SEXTA
- Vigília Arciprestal de oração pelas vocações
11, SÁBADO - Domingo do Bom Pastor
- Dia da Paróquia

ORAÇÃO DA SEMANA
SOMOS TEU REBANHO

Aqui estamos, Senhor, como ovelhas que seguem o pastor.
Em algumas ocasiões nos desgarramos,
outras ficamos tranquilos e seguros a Teu lado.
Queremos seguir-Te por escolha, de maneira adulta e pensada.
Somos a ovelha que se perde
e Tu deixas as restantes para nos encontrar.
Somos a ovelha fiel que de tão habituada, não goza das Tuas
maravilhas nem da sorte de Te ter por companheiro.
Faz-nos ovelhas alegres, boas companheiras do rebanho,
Geradoras de relações e de boa partilha do pasto.
Que sejamos o Teu rebanho querido que descansa ao cair da tarde,
Espalhado à Tua volta, tranquilo pela missão cumprida.
Somos Teu rebanho, Senhor.
12, DOMINGO
- Ordenações Diaconais
13, SEGUNDA
- Eucaristia em Honra a N. Senhora de Fátima - 19h00 – Ig. Lapa
15, QUARTA
- Reunião de Arciprestal do Clero – 09h00
- Reunião de Arciprestes e Vice-Arciprestes – 15h00
17, SEXTA
- Encontro para o Crisma – Confirmação: Sacramento do Espírito
Santo - 21h30 – Instituto S.José
- Formação de Acólitos - 21h30 - Igreja Matriz
18, SÁBADO
- Festa da Luz – 1º ano Catequese, 10h30 na Igreja Matriz
- Festa do Pai Nosso – 2º ano Catequese - 16h00
- Encontro Formação Leitores – 21h30

ORAÇÃO DA SEMANA
MESTRES DO AMOR

Queres fazer-nos, Senhor, mestres do amor
Dizes que nisto se notará que somos dos Teus:
Se nos amarmos intensamente,
Em sermos tolerantes e compreensivos,
Em não sentirmos rancor nem ressentimentos,
Em sabermos olhar para o lado bom das pessoas,
Em refrearmos a crítica e a maledicência,
Em tratarmos todo o ser humano como nosso irmão.
Assim nos queres, Senhor, faz-nos como Tu.
Imprime em nós o Teu amor
para que vivamos como autênticos filhos Teus.
19, DOMINGO
- Aniversário do Sr. Diácono Fernando Carneiro
- Encontro Mensal Fé e Luz, 15h30 - Formariz
21, TERÇA
- Recoleções para o Clero
24, SEXTA
- Reunião Ministros Extraordinários da Comunhão – 21h30
25, SÁBADO
- Formação – Catequistas - 15h00
- Não há catequese nem eucaristia das 16h00
- Eucaristia na Capela do Bairro dos Pescadores - 18h00
- Festa da Fé – 6º ano Catequese, 19h00 na Igreja Matriz
- Recolecção Pentecostes – LIAM – CESM
NOTAS

ORAÇÃO DA SEMANA

DÁ-NOS O TEU ESPÍRITO E A TUA FORÇA
Não nos deixas sós, Senhor, Tu nos envias o Teu Espírito,
Enches-nos da Tua força e do Teu Amor,
Imprimes em nós o gosto de viver, a força para amar,
O desejo de justiça e a urgência de uma boa distribuição dos bens.
Tu, Senhor, tens para cada um de nós,
Um projeto concreto de vida, uma mensagem a transmitir,
Uma maneira de viver a comunicar,
Um modo concreto de atuar e amar.
Tu tens para cada um grandes projetos.
Hoje aqui Me tens a mim, Senhor,
Disposto a seguir-Te mais uma vez,
A dar-Te um sim definitivo e corajoso.
Não permitas que me descuide de Ti, meu Deus.
26, DOMINGO
- Peregrinação a Nossa Senhora da Saúde
31, SEXTA
- Encerramento do mês de Maria - Eucaristia, seguida de Procissão de Velas - 21h30 – Comissão Culto Formariz
- Encontro para o Crisma – O Crismado pelo Espírito: A Missão 21h30 – Instituto S.José
01, SÁBADO
- Festa da Esperança – 5º ano Catequese, 16h00

JUNHO
IMAGEM DE SANTO ANTÓNIO
O SANTO CASAMENTEIRO

Santo António de Lisboa, de Pádua e de tudo o mundo é na
verdade um santo universal. Assumindo o hábito franciscano
tornou-se um exímio pregador e mestre em teologia, quando o
próprio S. Francisco chamando-o de “meu bispo” lhe pede para
dar formação teológica aos demais frades.
Depois de tantas maravilhas anunciadas e realizadas em nome
Deus em vida, surgiram tantos milagres por ocasião da sua morte que a sua canonização ocorreu logo em 11 meses e 17 dias
após a morte.
Mas de onde provem a sua fama de casamenteiro? Certa senhora, em extrema pobreza, queria colocar a filha na prostituição,
como forma de lucro familiar, mas a filha desprezando tal atitude e pretendendo uma vida matrimonial digna recorreu a S.
António. O santo envia-lhe o seguinte bilhete para ela entregar
a um comerciante, seu conhecido: “Presenteia a jovem com o
número de moedas de prata equivalentes ao peso deste papel.
Deus te guarde. António”. Ora, para surpresa de todos a balança
só ficou equilibrada quando o número de
moedas atingiu os 400 escudos. Divulgando-se o caso, surgiram ainda diversos pretendentes e, elegendo um, a jovem seguiu
uma vida matrimonial feliz.
A partir deste acontecimento a juventude
acorreu em grande número ao santo para
pedir a graça de um
bom casamento.

ORAÇÃO DA SEMANA

URGE A TUA PRESENÇA NA NOSSA VIDA
Hoje, mais do que nunca, Senhor,
urge a Tua presença à nossa volta.
As pessoas sofrem ao pensar que és castigador, furioso,
Só normas e proibições, repreensões e mau viver.
Sinto necessidade que Te conheçam,
Dizer-lhes que dás ânimo, nos enches de otimismo,
Que nos dás força e nos tornas corajosos.
Não Te conhecem, meu Deus, e confundem-Te
Com imagens escuras, tristes e vazias,
Eliminando a Tua mensagem libertadora de fé
E reduzindo-Te a repetições enfadonhas, monótonas e rotineiras.
Urge, Senhor, que lhes contemos
como Tu trazes alegria à nossa vida
E nos envias em missão pela justiça e pelo amor.
Senhor, urge a Tua presença em mim e em todos.
Faz-nos testemunhas do Teu amor.
02, DOMINGO
- Encontro Mensal Cúria - Legião de Maria - 15h00 Rates
06, QUINTA
- Reunião de Coordenadores Catequese - 21h30
07, SEXTA
- Confissões Crisma Adultos – 21h30
08 a 10, SÁBADO a SEGUNDA
- ACAREG em Vizela - FNA
08, SÁBADO
- Vigília de Pentecostes
- Festa do Compromisso – 9º ano Catequese
- ACAREG em Vizela - FNA

ORAÇÃO DA SEMANA
ASSIM EU VOS ENVIO A VÓS

Como o Pai Te enviou a Ti, Jesus, assim nos envias Tu a nós,
A acompanhar os que estão muitos sós,
A adoçar os que têm vida muito azeda,
A descansar os que estão cansados e aflitos,
A fazer rir os que estão sempre de mau humor,
A descarregar o peso dos que têm uma existência dura,
A repartir justamente o que nos foi dado para todos,
A fazer sentir-se válido o que ninguém dignifica e valoriza,
A oferecer outra maneira de ser, de viver, de estar no mundo,
A ser profetas da vida quotidiana,
A denunciar toda a atitude que desumaniza ou explora alguém,
A ser Tua presença, Senhor, neste mundo.
Senhor, aqui nos tens… aqui me tens. Sou teu.
09, DOMINGO
- Crisma Diocesano
- ACAREG em Vizela - FNA
10, SEGUNDA
- Atividade da Infância
- Aniversário de Ordenação Sacerdotal Rev. Pe. Bártolo Pereira
- ACAREG em Vizela - FNA
13, QUINTA
- Visita aos doentes – MEC’s e Sr.Prior – 09h30
- Eucaristia Solene em Honra de Santo António, Matriz – 19h00
- Reunião Conselho Económico Paroquial – 21h30
14, SEXTA
- Encontro Formação Leitores – 21h30
15, SÁBADO
- Festa da Família – 1º ano Catequese, 14h30
- Festa do Envio – 10º ano Catequese - 16h00 - Ig. Matriz
- Encerramento do ano catequético – Ig. Matriz

ORAÇÃO DA SEMANA

TUDO O QUE TENHO E TUDO O QUE SOU
Hoje, Senhor, quero entregar-Te tudo o que tenho e o que sou,
Porque sei que só o que se partilha
Se usufrui de verdade e se possui na totalidade.
Quero entregar-Te tudo o que sei, Senhor
Com a total consciência de que tudo me foi ensinado por outros.
E como o recebi de graça, de graça o entrego.
Quero entregar-Te todos os que amo, Senhor.
Faz com que o meu coração palpite como o Teu,
Com todas as pessoas, faz-me acolhedor, tolerante e universal.
Quero entregar-me todo, Senhor,
Para que os meus planos sejam os Teus planos.
Teus caminhos, meus caminhos, Teus sonhos, os meus,
E os meus projetos conTigo, a construção do Teu Reino.
Hoje entrego-me todo a Ti, Senhor.
Torna-Te dono da minha agenda, do meu corpo,da minha vida.
16, DOMINGO
- Encontro Mensal Fé e Luz - 15h30 - Formariz
- Eucaristia e transferência da imagem de São João, 19h00
19, QUARTA
- Sagrado Lausperene (15h às 00h)
20, QUINTA - Corpo de Deus
- Festa da Eucaristia – 3º ano catequese – 11h00 - Ig. Matriz
- Eucaristia Solene – 16h00 - Ig. Matriz
- Procissão do Corpo de Deus – 17h30
21, SEXTA
- Jantar de Catequistas
22, SÁBADO
- 44º Aniversário Agrupamento 439 – Reunião de Piedade 19h00 – CNE
- Espetáculo Missionário – LIAM – Pinheiro Manso

ORAÇÃO DA SEMANA

COMO TE APRESENTAMOS, MEU DEUS?
Nesta sociedade sem Deus em que vivemos,
Onde se adora o luxo, o ócio, a comodidade,
O ter e o saber, o acumular e o possuir,
Tu, Deus, não tens lugar.
Muitos procuram-Te em símbolos, gestos, costumes e adornos
Que nada têm a ver contigo e com o Teu amor.
Temos de ser os profetas deste tempo,
Que dizem a todos quem és Tu, Senhor.
Que animemos as pessoas a conhecerem-Te a fundo,
A sentir a Tua presença e experimentar o Teu amor.
Havemos de gritar a toda a gente
que conTigo se vive muitíssimo melhor,
Pois és um grande Pai que nos queres a todos,
E nos elevas à plenitude e ao que é melhor.
Que um dia Te fizeste homem em Jesus,
Para nos mostrar como se deve viver,
E que o que é teu é fácil, é simples e livre,
É viver a existência como história de Amor.
24, SEGUNDA - Solenidade de São João
- Eucaristia Solene e Procissão de São João, 15h30
26, QUARTA
- Bênção dos Avós - 19h00 - Igreja Matriz
29, SÁBADO
- Eucaristia em Honra de S. Pedro – 19h00 – Comissão de Culto
Formariz
- Peregrinação Paroquial a Fátima

ORAÇÃO DA SEMANA
SEGUIR-TE-EI PARA ONDE FORES

Isso Te disse já mil vezes, Senhor,
Mas a Tua chamada é clara e radical,
Queres-nos conTigo de alma e coração;
Nós estamos sempre ocupados
E arranjamos desculpas para não Te seguir a sério.
Tu nos queres inteiros… sem fendas.
Não te agradam as mediocridades nem as dúvidas.
Ou estamos conTigo ou contra Ti,
Mas ao tíbio o expulsas da Tua boca.
E muitas vezes nós somos medíocres,
Seguidores Teus, mas sem o mostrarmos,
Pobres, mas com garantias,
comprometidos, mas só no tempo de sobra,
cristãos, mas sem que isso nos ocupe muito tempo,
Confiando em Ti, mas só até que não nos aconteça um contratempo,
E então deixamo-nos abater pela tristeza,
e não nos entregamos a Ti, como nos ensinaste.
Ter-Te a Ti é viver a segurança na entrega,
É ser Teu, sendo de toda a gente,
É ter tudo, tendo cada vez menos coisas.
Senhor, seguir-te-ei para onde quer que vás…
30, DOMINGO
- Peregrinação Paroquial a Fátima
05, SEXTA
- Atividade da Adolescência Catequese
- Peregrinação Nacional a Fátima - LIAM
06, SÁBADO
- Atividade da Adolescência Catequese
- Peregrinação Nacional a Fátima - LIAM
- Arraial de S. Pedro – 20h00 – Comissão de Culto Formariz
- Peregrinação a Santiago de Compostela – CNE

JULHO
S. BENTO

O MILAGRE DA DILIGÊNCIA
S. Bento, nascido em 480, ficando dececionado com a mundanidade e alvejando uma vida profundamente espiritual torna-se
eremita numa gruta durante 3 anos, no monte Subiaco. Depois
deste tempo parte para Montecassino e funda o primeiro de muitos mosteiros que se espalhariam pela Europa, dinamizando a sociedade na educação, na economia e na política, de tal modo que
o beneditismo se tornou próprio da identidade europeia.
São muitos os milagres que lhe são atribuídos não só após a
morte, mas ainda em vida. O corvo inerente às suas imagens
conta-nos precisamente o incidente em que S. Bento “apercebendo-se” que lhe envenenaram o pão, manda que um corvo,
que habitualmente esvoaçava por ali, o levasse para longe para
que ninguém o pudesse encontrar.
Mas, outro episódio envolve dois dos muitos jovens entregues ao
santo para serem educados: Amaro e Plácido. Certo dia Plácido
foi buscar água, mas atrapalhando-se com o balde caiu no lago.
S. Bento, “pressentindo” o perigo, abençoa Amaro e envia-o para
salvar o menino. Amaro obedece prontamente. Indo a correr, caminha sobre água, e retira Plácido do lago, só
depois se apercebe do milagre sucedido. Mas,
S. Bento afastando de si os méritos declarou
que Deus concedeu o milagre apenas pela
obediência e prontidão de Plácido.

ORAÇÃO DA SEMANA
A MESSE É GRANDE

São muitos os lugares onde somos precisos.
Há muitos irmãos a viver em solidão, em desamor,
com a dor de um casal desfeito,
Outros doentes, sem cura e sem companhia,
Outros idosos, sem visitas, sem sonhos, sem família,
Outros que não têm o pão de cada dia.
Cristãos medíocres instalados em ritos vazios,
Famílias sem espaço para a comunicação,
Religiosos cansados e desmotivados,
E outros tantos que pedem aos gritos:
Uma mão amiga, quem os escute,
Uma pista para viver, um pouco de proximidade e encontro,
Um trabalho digno, um horário adequado, uma boa notícia.
A messe é grande…
e nós queremos ser operários da Tua messe,
Trabalhadores do Amor, testemunhas da Tua presença,
Anunciadores da Tua mensagem de salvação
E profetas da Tua boa notícia libertadora e de esperança.
Conta connosco, Senhor, faz-nos bons operários da Tua messe.
07, DOMINGO
- Peregrinação Nacional a Fátima - LIAM
- Encontro Mensal Cúria - Legião de Maria - 15h00 Rates
10, QUARTA
- Reunião de Núcleo - FNA
11, QUINTA
- Visita aos doentes – MEC’s e Sr.Prior – 09h30
12, SEXTA
- Formação de Acólitos - 21h30 - Igreja Matriz

ORAÇÃO DA SEMANA

QUEM É O MEU PRÓXIMO, SENHOR?
Se perguntarmos a Deus quem é o nosso próximo,
a resposta é simples:
Todo o que está perto, todo o que precisa, o próximo e o distante.
Às vezes utilizamos a distância como impedimento para amar,
Também a impotência, a incapacidade, a ignorância…
Mas para ti, Senhor, não há fronteiras para o Amor,
Nem há distâncias entre as pessoas.
Se te perguntássemos nestes tempos quem é o nosso próximo,
Não contarias a Parábola do bom samaritano,
Mas convidarias a dar a nossa atenção e cuidado,
O nosso apoio, compromisso e amor a todos os seres da terra.
Depois proporias que déssemos atenção à nossa vizinhança,
Que no nosso bairro e a toda a nossa volta
Se vivesse melhor por estarmos todos atentos aos outros.
Nomearias lojistas, serventes, vizinhos, cidadãos.
A todos e a cada um deles nos convidarias a ter em conta.
Também nos falarias dos companheiros do ambiente de trabalho,
A precisar de uma palavra, um apoio, um gesto.
Nos enviarias a facilitar a vida de doentes, pobres, de idosos,
marginalizados, emigrantes e depressivos.
Segredarias com afeto o nome de cada um deles,
Para levar-nos a tratá-los com o Teu amor, a Tua doçura e justiça.
Pedirias que abramos bem os olhos aos meios de comunicação,
Para que nos chegue o grito do irmão, a necessidade oculta,
A situação difícil, a injustiça suportada,
A mágoa a consolar, os risos a contar, os bens que urge repartir.
14, DOMINGO
- Ordenação Presbiteral
16, TERÇA
- Aniversário Ordenação Sacerdotal Rev. Prior Pe Paulo Cesar Dias

ORAÇÃO DA SEMANA

ESCOLHO O QUE É REALMENTE IMPORTANTE
Dentro de Mim, Senhor, há uma parte ativa e trabalhadora,
Como a Tua amiga Marta, que se ocupava da casa,
E outra parte contemplativa, reflexiva e profunda,
Como a Tua amiga Maria, que se sentava a ouvir-Te.
As duas partes formam a minha personalidade
E sei que ambas são necessárias para trabalhar e viver,
Para estar no mundo e para realizar os meus sonhos,
Para ser humano e divino ao mesmo tempo.
Preciso, Senhor, que me ajudes a viver em profundidade,
A refletir sobre o que faço, penso e vivo,
A realizar os meus sonhos de ser uma pessoa completa e feliz.
Hoje Te peço, Senhor, que aumentes a minha fé e a nossa amizade,
Não permitas que me distraia e agite com tantas coisas,
Leva-me sempre a Ti, ainda que queira ocupar-me em mil afazeres,
Pois sei que sempre preciso de parar
e apreciar conTigo a minha vida.
Desperta a minha parte de Maria,
aumenta a minha parcela contemplativa,
Fomenta em mim o desejo da Tua presença
e de que sejas meu modelo,
A minha bússola, a minha pista de vida e minha missão.
Hoje comprometo-me a orar mais
e a cuidar mais da nossa amizade.
21, DOMINGO
- Passeio Paroquial

ORAÇÃO DA SEMANA
MANDAS QUE TE CHAMEMOS PAI

Pai é a palavra que melhor Te soa,
Porque isso quer dizer que somos filhos,
Que confiamos totalmente no Teu Amor,
Que sabemos entregar-nos e descansar em Ti.
Chamamos-Te Pai e dizemos-Te o que nos acontece:
Como vai a nossa vida e a dos nossos irmãos.
Acudimos a Ti nas dificuldades, nas festas e no Amor,
Vivemos a vida a Teu lado, formando uma grande família.
Começamos o dia conTigo, Pai, e o terminamos
Apreciando o nosso viver na Tua presença,
agradecendo-Te cada presente e cada atenção,
incluindo-Te na nossa agenda e preocupações.
Somos Teus filhos, por isso vivemos em comunicação conTigo,
Temos necessidade de nos reunir em família e falar da vida.
Deus Pai, Tu és a fonte da nossa segurança
De onde emana toda a alegria,
De onde brota o nosso dinamismo vital.
Deus Pai, ajuda-nos a ser sempre filhos
E a viver filialmente.
26 a 28, SEXTA a DOMINGO
- Campo de Férias Fé e Luz
NOTAS

AGOSTO
S. JOÃO VIANNEY

“O PREGADOR DOS «SURDOS»”
S. Vianney, declarado como patrono e modelo de todos os sacerdotes, é conhecido pelo extremo zelo que dedicou aos fiéis
que lhe foram confiados, assumindo para isso uma vida de
penitência, oração e trabalho pastoral. Ainda em vida atribuía
os muitos milagres ocorridos à intercessão de Santa Filomena,
encaminhando todos os fiéis para o altar da santa, à qual nutria
tanta predileção e cuja intercessão intensamente divulgou.
Porém, talvez não sejam tão conhecidas as muitas histórias que
comprovam o seu bom sentido de humor. Ora, tendo grandes dificuldades nos estudos, sobretudo no latim, a certa altura é chamado pelo reitor do Seminário que lhe diz “João, os professores não
te consideram apto para a ordenação, aliás consideram-te mesmo
«burro»”!. A resposta foi própria de um santo: “Senhor Reitor, Sansão venceu os filisteus com a queixada de um burro (Jz 15, 15).
Não acha que Deus pode fazer muito mais com um burro inteiro?”.
Já enquanto padre, diante de uma paroquiana, “perita em conversas longas”, o santo diz-lhe desesperado: “minha filha qual é
o mês em que falas menos?”, ao que ela responde: “julgo que
em fevereiro Sr. Padre”.
Também noutra altura, ao fim
de uma pregação, alguém
se dirige a ele e o interpela:
“o Sr. Padre reza com uma
voz muito baixa, mas prega
com uma voz tão alta”. Ao
que o santo terá
replicado: “É que,
quando prego falo
a surdos e, quando
rezo falo com Deus,
que o não é”.

ORAÇÃO DA SEMANA
SE FOSSE ESTE O MEU ÚLTIMO DIA

Senhor, se fosse terminar hoje a minha vida,
Estou seguro que queria gastá-la como Tu me propões:
Sendo feliz, contemplando a beleza que me rodeia,
Saboreando cada olhar, cada alimento, cada momento,
Espremendo até à última gota o sumo do afeto,
Usufruindo dos amigos e dos que me querem bem,
Agradecendo tudo o que a vida me deu,
Dizendo a todos o quanto os estimo e preciso,
Evitando qualquer palavra negativa ou de reprovação,
Dançando à música da vida e do amor,
Reconhecendo as ajudas recebidas,
Dando valor a cada um dos meus companheiros,
Repartindo tudo o que acumulei, para fazer alguém feliz,
Recordando as mil atenções que recebi na vida,
Pedindo perdão pelos danos causados por querer ou sem querer,
Dando carícias, ternuras, beijos e sorrisos,
Celebrando a Tua presença contínua na minha vida,
Na certeza de que Te vais sempre ocupar dos meus,
E com a tranquilidade de que estarás esperando de braços abertos,
Para me dar o melhor abraço que alguma vez recebi,
E que compensará todas as minhas ansiedade e desejos,
enchendo-me de felicidade e plenitude.
04, DOMINGO
- Encontro Mensal Cúria - Legião de Maria - 15h00 Rates
07 a 11, QUARTA a DOMINGO
- ACANUC 2018 - CNE
10, SÁBADO
- Eucaristia em Honra de Santa Clara – 18h00 – Igreja de Sta Clara
- Eucaristia em Honra de S. Lourenço – 19h00 – Igreja Lapa

ORAÇÃO DA SEMANA
O MELHOR TESOURO ÉS TU

Porque sei em quem me fiei
A minha alma está tranquila,
Vivo sem medo nem preocupações
E estou tranquilo e feliz.
Porque tudo o que me acontece,
Me acontece conTigo,
Vivo contente e sem ansiedade,
Sabendo que tenho a melhor companhia.
Porque a fé move montanhas,
Sei que conTigo, Senhor, tudo posso.
Tornas-me forte, destemido,
ousado, capaz, criativo.
Porque sem Ti nada posso fazer,
Sinto-me como uma criança,
Nos braços de seu pai, seguro e confiado,
E me fazes grande na minha debilidade.
Tu és, Senhor, o meu melhor tesouro,
Grito-o aos quatro ventos.
Porque Tu és o meu pastor
E nada me pode faltar.
11, DOMINGO
- ACANUC 2018 - CNE
15, QUINTA - Solenidade da Assunção de N. Senhora
- Aniversário da Ordenação Sacerdotal do Rev. Monsenhor
Manuel Araújo

ORAÇÃO DA SEMANA

FALTA-NOS A OUSADIA DOS SANTOS
Senhor, dá-nos a valentia dos que se enamoraram de Ti,
Dos que deram a sua vida por Tua causa,
Dos que abriram caminhos novos
Para gerar para todos a vida em abundância.
Dá-nos a sabedoria da Teresa de Jesus,
Para lutar contra tradições e normas que travem o crescimento.
Dá-nos a frescura de Francisco de Assis,
Para Te contemplar na beleza da natureza que nos envolve.
Dá-nos a profundidade de Inácio de Loiola,
Para refletir sobre o perigo do prestígio.
Dá-nos a simplicidade e a entrega de S. José,
Que soube aceitar o incompreensível e acolheu Maria.
Dá-nos a sensibilidade de Teresa de Calcutá, que fez sua a dor
dos humanos e inventou uma “família” para os atender.
Dá-nos força, Senhor, para seguir os Teus passos,
Para viver como Tu e oferecer os nossos dias,
Para nos entregarmos totalmente, sem passar fatura,
Para viver em Ti e para os Teus até ao fim.

23, SÁBADO
- Missa em honra de S.Bartolomeu – 19h00 – Igreja da Lapa
NOTAS

ORAÇÃO DA SEMANA

TU, NÃO TE PREOCUPAS COM MEDIOCRIDADES
Tu, Senhor, chamas-nos a seguir-Te pessoalmente,
Não Te basta uma resposta medíocre…
Tu queres um sim destemido,
Que abarque toda a nossa existência.
Tu não Te conformas com que nos chamemos cristãos.
Tu não queres que enchamos a nossa vida com ritos.
Tu nos chamas a viver o amor como Tu,
A enfrentar a existência como uma entrega, uma oferenda,
Uma festa, uma família e uma comunhão contínua.
Tu conheces todas as nossas realidades
E as nossas profundidades e sentimentos,
Muito melhor que nós mesmos,
Por isso ofereces como resposta o Teu Evangelho,
Esse modo de viver que liberta e transforma
E cria família, reino, solidariedade e fraternidade.

29 a 1, QUINTA a DOMINGO
- Agrosemana
31, SÁBADO
- Eucaristia na Capela do Bairro dos Pescadores - 18h00
NOTAS

SETEMBRO
S. JOSÉ DE CUPERTINO
“O SANTO DOS ESTUDANTES”

S. José, de Cupertino, Itália, assumiu desde criança uma profunda humildade e piedade, sublinhada por elevados momentos
de êxtase recebidos. Talvez por seus êxtases espirituais, era
considerado como distraído e parado, recebendo a alcunha de
“boca aberta”. Ingressou na Ordem dos Capuchinhos, embora
com enormes dificuldades, dadas as características mencionadas, assumindo a missão de cuidar da mula do convento. Mas,
o santo, apesar das escassas capacidades inteletivas, desejava
seguir os estudos e ordenar-se sacerdote, o que com muita perseverança lhe foi concedido. Nos testes ficava tão atrapalhado
que nem conseguia responder, mas confiou-se a Deus. Ora, no
dia do exame final, diante do bispo, apresentaram-se 11 candidatos. Os 10 primeiros saíram-se tão bem que o bispo acabou
por dispensar ouvir o 11º, S. Cupertino.
Por este motivo S. Cupertino
foi declarado padroeiro dos
estudantes, sobretudo daqueles que se encontram
em exame. Mas, atenção
que embora Deus jamais
negue o auxílio da Sua
graça, a mesma implica
o nosso trabalho.

ORAÇÃO DA SEMANA

FAZ-NOS SIMPLES E HUMILDES, SENHOR
Neste tempo em que se procuram as grandezas,
Tu continuas a recordar-nos a Tua preferência
pelo que é simples.
Quando todos queremos parecer mais belos, mais espertos,
mais altos, mais sábios, com mais estilo, mais modernos, mais
atrevidos, mais, mais, mais…
Tu nos convidas a buscar o que é menos,
Tu aprecias o que é menor.
No meio da competitividade em que vivemos,
Em que somos convidados a ser triunfadores,
Tu nos incitas a que nos ajudemos uns aos outros,
A levantar-nos e a fazer o outro sentir-se maior.
Em todo o momento, Senhor, Tu mudas os valores:
O baixo converte-lo em alto, engrandeces o pequeno,
Ao último pões em primeiro
E ao primeiro pões em último.
Seguir-Te, Senhor, é viver ao contrário,
É ser diferente, é aprender simplicidade e humildade.
01, DOMINGO
- Agrosemana
- Encontro Mensal Cúria - Legião de Maria - 15h00 Rates
03, TERÇA
- Aniversário do Rev. Pe. Bártolo Pereira
07, SÁBADO
- Atividade de Núcleo – FNA
- INDABA – Agrupamento – CNE

ORAÇÃO DA SEMANA

QUEM SÃO TEU PAI E TEUS IRMÃOS?
Tu, Jesus, trocas a ordem dos nossos afetos.
Quando Te fazes dono do nosso coração
O principal já não é a nossa família,
Nem os da casa são os únicos por quem temos de dar a vida.
Já toda a humanidade se converte em irmã.
Fazes com que não vivamos só para os nossos,
Mas que o nosso coração seja universal,
Que os nossos olhos adivinhem o que se passa com o outro,
Que as nossas mãos se ocupem ajudando mais pessoas,
Que as nossas atividades beneficiem a sociedade,
E que todos formemos parte da Tua grande família.
Só renunciando ao que é nosso
Seremos capazes de Te seguir, ó Jesus;
Só pondo de lado os nossos interesses
Atuaremos à Tua maneira;
Só oferecendo a nossa vida aos demais
Construiremos juntos o Teu Reino.
Dá-nos a Tua força para sermos profetas do Amor,
Para sermos generosos com o mundo,
Para nos entregarmos a quem de nós necessita.
08, DOMINGO
- Missa em honra de N. Senhora da Lapa – 19h00 – Igreja da Lapa
- Atividade de Núcleo - FNA
09, SEGUNDA
- Aniversário da Tomada de Posse do Rev. Prior
11, QUARTA
- Reunião de Núcleo - FNA

ORAÇÃO DE SEMANA
QUANDO ME APARTO DE TI

Sempre que me afasto de Ti, Senhor,
Me procuras por todos os cantos,
Consegues encontrar-me, por muito que me afaste,
E fazes-me sentir o prazer do reencontro.
Quando ando distraído com as minhas coisas,
Esquecendo-Te quase por completo,
Tu fazes-Te encontradiço e fazes-me sentir a Tua amizade.
Tantas vezes Te virei as costas,
Mas Tu, Senhor, vieste ao meu encontro,
esqueceste todos os meus erros
E deste-me uma nova oportunidade.
Tu, Senhor, sabes que sou inconstante,
Que me esqueço de seguir-Te e de Te ser fiel.
Que me deixo seduzir por outro qualquer apetite,
mas, por fim, sempre és Tu que estás à minha espera.
A nossa, ó Jesus, é uma história de encontros e desencontros,
De idas e de vindas.
Um dia chamaste-me pelo nome
e, mesmo que eu mil vezes esqueça o Teu caminho,
Sempre tens abertos os Teus braços à minha espera.
Aqui estou, Senhor, todo para Ti.
15, DOMINGO
- Encontro Mensal Fé e Luz 15h30 - Formariz

ORAÇÃO DA SEMANA
ESTÃO EM OPOSIÇÃO

O dinheiro e Tu, Senhor, estais em oposição
Porque quando o primeiro se torna rei,
obriga-nos a pôr-Te a Ti de lado.
Quando acumulo, gasto, desejo e compro,
A minha cabeça faz números e contas,
Centra-se nos meus caprichos e nas coisas
E afasta-me da Tua serenidade e da Tua paz.
Quando vivo escravo do que tenho,
Rompe-se-me o amor e não reparto;
Apega-se-me o coração ao que tenho
E sou incapaz de amar de forma livre.
Ajuda-me, Senhor, a me ir desapegando,
A ir oferendo e repartindo as minhas coisas,
A diminuir os meus pertences e desejos
E a viver o que tenho como sendo de todos.
Torna-me um presente para todos, Senhor.
Quero ter o meu coração todo posto em Ti.
Quero viver em desapego,
Para ganhar em liberdade interior.
Quero sentir-me leve de bagagem
e cada dia ter menos necessidades,
Para partilhar um pouco mais e assim viver amando os outros.
27, SEXTA
- Conselho de Agrupamento – 21h30 – CNE
28, SÁBADO
- Campanha do Calendário – CNE
- Eucaristia na Capela do Bairro dos Pescadores - 18h00

ORAÇÃO DE SEMANA
BRADA AO CÉU

Enquanto uns vivemos numa casa cómoda,
Outros irmãos, a estas horas, estão na rua,
Sem outra manta mais que uns cartões,
Sem outra luz além dos candeeiros públicos.
Enquanto uns comemos mais do que o necessário,
outros, muitos, passam fome e até morrem,
Por não terem nada que levar à boca,
E os nossos frigoríficos e armários estão a abarrotar.
Enquanto alguns são atirados para a rua,
Maltratados, doentes, drogando-se ou arruinando-se,
Outros vivemos rodeados de pessoas que nos estimam,
Nos ajudam e nem vemos os que sofrem.
Enquanto uns filhos teus, ó Pai,
Têm uma vida que não é vida,
Outros levamos vida em grande…
Urge que desfaçamos distâncias e nos encontremos!
É preciso repartir e partilhar,
Porque o que sobra a uns é o mesmo que falta a outros.
Há-de doer-Te o coração, ó Pai,
Ao ver esta desigualdade em que vivemos,
Uns como outros, teus filhos queridos.
Ajuda-nos a quebrar as diferenças,
Ensina-nos a partilhar os bens,
Fortalece em nós o Amor,
Para que todos nos tratemos como irmãos.
29, DOMINGO
- Campanha do Calendário – CNE

OUTUBRO
S. JOÃO XXIII

OS ALFAIATES NÃO O QUERIAM UM PAPA GORDO

O Papa João XXIII ficou como imagem do Concílio Vaticano II,
o qual convocou e deu início. A sua visão acerca de uma Igreja
de portas abertas, acolhedora e em diálogo com todo o mundo,
revela-nos igualmente os traços da sua personalidade.
São inúmeras as histórias que demonstram o bom humor deste
Pontífice. Aquando da sua eleição papal, nenhuma das três batinas brancas, previamente preparadas, lhe serviam e diante do
embaraço de todos o papa brincou: “está visto que os alfaiates
não me queriam como Papa”.
Ao visitar o “Arquihospital do Espírito Santo”, a irmã superiora,
emocionada, beijando-lhe o anel apresenta-se: “Santidade, eu
sou a superiora do Espírito Santo”, ao que o Papa responde: “que
sorte tem, irmã! Eu só consegui chegar a Vigário de Cristo!”.
Outro momento alegre situa-se num encontro inter-religioso.
O Papa acompanhava o rabino à porta, mas o rabino educadamente insistia que o Papa passasse primeiro, João XXIII resolveu então o impasse com humor: “Que passe primeiro o Antigo
Testamento!”.

ORAÇÃO DE SEMANA
AQUI ME TENS, SENHOR

Sou um servo frágil e inseguro,
Mas quero apresentar-Te hoje a minha vida inteira,
Quero oferecer-Te o que sou e o que sonho,
O que quisera fazer e não consigo.
Eu sei que comigo pouco podes contar,
Mas conTigo a meu lado, Senhor, sou outra coisa.
Tu fazes-me forte.
Dás-me sensatez e prudência.
Quero cuidar do tesouro do Teu Amor,
E quero espalhá-lo à minha volta;
Desejo viver entregando-me aos irmãos,
Em justiça, direito e rectidão.
Tenho consciência de que me fizeste para Ti, Senhor,
E que a minha vida anda inquieta enquanto não gozar de Ti.
Mas isto Te peço, que nunca me abandones
Para que viva na Tua sensatez e inteligência.
Tu dás pleno sentido à minha vida,
ConTigo a meu lado me torno fecundo,
Porque és Tu a minha bússola, o meu tesouro e a minha paixão.
06, DOMINGO
- Encontro Mensal Cúria - Legião de Maria - 15h00 Rates
NOTAS

ORAÇÃO DA SEMANA

UMA E MIL VEZES TE PEDIMOS, SENHOR
Como dizia Jesus, ainda que seja por saturação
Atendes as nossas súplicas,
Fazes caso dos nossos pedidos,
Acodes a ajudar-nos.
Aqui nos tens hoje, como filhos suplicantes,
Para Te pedir que não Te afastes de junto de nós,
Que atendas os Teus filhos mais desfavorecidos,
Que acordes os que têm tido uma vida muito fácil,
Para que comuniquem e partilhem, para que se amem como
irmãos.
Queremos pedir-Te por todos os Teus filhos
Que não Te conhecem, porque ninguém Te apresentou.
Pedimos-Te pelos que Te usam para oprimir,
Para fazer guerras em Teu nome e para dividir as pessoas.
Tu que és libertação para a pessoa,
Tu que és entendimento entre as pessoas,
Tu que fazes brotar de nós a misericórdia,
Envolve-nos a todos no Teu amor e não nos abandones.
13 a 19, DOMINGO a SÁBADO
NOTAS

ORAÇÃO DE SEMANA
TU ME AMAS

Não acabo de me convencer, Senhor,
De que tens Tu mais interesse em mim do que eu mesmo.
Que tens para mim um grande projeto,
Uma proposta de felicidade completa,
Uma tarefa a cumprir para este mundo.
Tu fazes-me a oferta de vida abundante,
Em troca, eu só tenho de me deixar conduzir,
Plenamente firme nos Teus passos,
E alimentar a minha vida em relação conTigo.
Tenho de ser mais constante
No tempo que temos para os dois,
Em rezar com perseverança cada dia,
Em afastar-me de tudo para falarmos,
Em ser fiel à nossa relação,
Para que seja o Teu amor a dinamizar-me,
A convencer-me do que escolhi,
A fazer-me prudente e ousado,
A encher-me de sensatez e sabedoria,
A ir abrindo-me o caminho que devo seguir cada dia.
Toma Tu, Senhor, a iniciativa dos nossos encontros.
Sê Tu a provocar a oração, a ajudar a criar silêncio,
A falar-me ao coração para que gosta de Ti,
A ensinar-me a conseguir conhecer-Te,
E a não me deixar despistar com frivolidades.
Sabes que sou frágil, Senhor, torna-me fiel a Ti.
20, DOMINGO
- Encontro Mensal Fé e Luz - 15h30 - Formariz
26, SÁBADO
- Eucaristia na Capela do Bairro dos Pescadores - 18h00

ORAÇÃO DA SEMANA

TU PREFERES SEMPRE O QUE É SIMPLES
Senhor, Tu reparas na idosa que deita uma moedinha,
No que reza no último recanto do templo,
No que é mais simples e mais pequeno,
E nós, ao invés, queremos parecer grandes,
importantes, os melhores, os principais.
Tão pequenos somos por dentro, Senhor,
Que necessitamos parecer mais do que somos,
Que vendemos uma imagem retocada,
Que por dentro competimos com os demais,
Para dissimular a nossa fragilidade.
Tu, que conheces cada canto da nossa mente,
Que nos formaste no ventre de nossa mãe,
que tens cada um dos nossos cabelos bem contados,
Conheces a nossa pequenez e a necessidade de “enfardar”.
Faz-nos, Senhor, pessoas fraternas,
Que se conhecem como pequenas e grandes ao mesmo tempo,
Que aceitam as suas deficiências como algo que é humano,
Que reconhecem as suas carências e as suas necessidades
E que sabem que dependem dos outros,
Como os outros precisam deles.
Faz-nos uma grande família, Senhor,
de gente simples, que se ajuda, que se complementa e apoia,
Que partilha as riquezas
E facilita a vida dos que estão em dificuldades.
Que está atenta ao que o outro precisa
E que sabe receber com naturalidade e singeleza.
Faz-nos como Tu, Senhor,
Pequenos por fora mas muito grandes por dentro. Amén.
27 a 02 NOVEMBRO, DOMINGO a SÁBADO

NOTAS
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