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A Sagrada Escritura
Ilumina-Nos a Inteligência
À Mesa
da Palavra

A oração purifica-nos, a leitura instrui-nos. Pratiquemos uma e outra coisa, porque ambas são
boas. Mas se isso não é possível, é melhor orar
do que ler. Quem deseja estar sempre com
Deus, deve orar e ler frequentemente. Quando
oramos, falamos nós com Deus; quando lemos,
fala Deus connosco. Todo o nosso progresso vem
da leitura e da meditação. O que ignoramos,
aprendemo-lo com a leitura: o que aprendemos,
conservamo-lo com a meditação. É dupla a
vantagem que tiramos da leitura da Sagrada
Escritura: ilumina-nos a inteligência e, subtraindonos às vaidades do mundo, leva-nos ao amor de
Deus. Ninguém pode descobrir o sentido da
Escritura Sagrada se não a lê assiduamente,
como está escrito: Tem-na em grande estima e ela
te exaltará: se a recebes, ela será a tua glória.
Santo Isidoro

Declaração Mundial pela Família
A Declaração

Mundial pela Família está aberta a assinaturas individuais online
A Declaração Mundial pela Família (World
Family Declaration), iniciativa do Congresso
Mundial das Famílias (World Congress of Families, WCF) com o apoio de organizações pró
-família de todo o mundo encontra-se disponível em versão on - line n o sít io
www.worldfamilydeclaration.org e pode ser assinada por qualquer pessoa individual. Começa assim: «NÓS, OS POVOS de diferentes terras e culturas, reafirmamos a verdade reflectida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e repetida nos tratados internacionais e
em muitas das nossas constituições nacionais,
que “A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à protecção
da sociedade e do Estado”. A família existe
como realidade anterior ao Estado e possui
dignidade y direitos inerentes que o estado
tem a obrigação de respeitar e proteger.» E
ainda: «DECLARAMOS que a família, a comunidade universal baseada na união marital de
um homem e uma mulher, é a base da sociedade, a fortaleza das nossas nações e a esperança da humanidade. E que como fundamento
de toda a civilização conhecida na história, a
família é o baluarte da liberdade e a chave
do desenvolvimento, da prosperidade da
paz.»

Celebração Penitencial e Confissões
No próximo Domingo, dia 6, haverá celebração
penitencial às 15h00, seguida de confissões, que
decorrem durante toda a tarde. Estamos a preparar-nos para celebrar a Páscoa: não deixemos de o fazer, também, pelo Sacramento da
Reconciliação.

Festa do 30º aniversário do
Coral de Cristo - Rei

A festa do 30º aniversário do Coral de Cristo –
Rei será no próximo Domingo, 6 de Abril, pelas
16h00, no salão Paroquial. Para destacar esta
data, foi também convidada a Banda dos Amigos
de Castelo Novo, que irá acompanhar o nosso
Coral em três peças do reportório a apresentar.

Semana Nacional de EMRC 31 de Março a 4 de Abril

Pelos caminhos de Francisco…’ é o tema da Semana Nacional da EMRC 2014 que este ano se
realiza de 31 de março a 4 de abril em todo o
país. “O Papa tem atraído muitas atenções quer
da comunicação social, como das pessoas em geral e até dos nossos alunos de EMRC” por isso “a
proposta desta semana passa por sugerir aos
alunos para olharem para o Papa Francisco como
alguém que segue os caminhos de Cristo com a
alegria e entusiasmo”, explica o coordenador do
departamento de EMRC do SNEC. Para viver
esta Semana Nacional da EMRC, o departamento
preparou “como é habitual alguns materiais que
possam ser válidos para a atividade das escolas”
sendo que ao mesmo tempo “é sugerido sempre
às escolas que por si mesmo a partir desses materiais tenham as suas próprias ideias dentro do
contexto em que a disciplina se desenrola”. Todas
as iniciativas “de caráter lúdico, de abordagem
documental em torno do Papa Francisco” foram
preparadas de modo “a poderem ser aplicadas
tanto com alunos mais pequenos como alunos mais
crescidos como os do secundário”.
Do texto da notícia in «Ecclesia»

Senhor das Nossas Vidas
Afastai de nós o espírito da preguiça,
do desalento, do domínio
e das palavras inúteis.
Lembrai aos vossos servos,
o espírito da castidade, da humildade,
da perseverança e da caridade.
Sim, nosso Senhor e nosso Rei,
concedei-nos a graça
de ver os nossos pecados
e de não julgar os nossos irmãos,
porque Vós Sois bendito
agora e pelos séculos
dos séculos. Ámen.
Santo Efrém
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