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Como Um Amigo Fala a Um Amigo

Família, Torna-Te Aquilo Que És!

A palavra inspirada, que reconhecemos justamente
como Palavra de Deus, tem o dinamismo do mistério
da Encarnação: Deus a exprimir-Se, torna-Se
presente aos homens através da realidade humana.
[...] O efeito próprio em quem a acolhe na fé, é levar
a pessoa ao contacto com a intimidade de Deus,
porque o que Deus quer, através desta pedagogia
de salvação, é falar ao coração do homem, como um
amigo fala a um amigo.

No plano de Deus Criador e Redentor a família
descobre não só a sua «identidade», o que «é»,
mas também a sua «missão», o que ela pode e
deve «fazer». As tarefas, que a família é chamada
por Deus a desenvolver na história, brotam do seu
próprio ser e representam o seu desenvolvimento
dinâmico e existencial. Cada família descobre e
encontra em si mesma o apelo inextinguível, que ao
mesmo tempo define a sua dignidade e a sua
responsabilidade: família, «torna-te aquilo que és»!
Voltar ao «princípio» do gesto criativo de Deus é
então uma necessidade para a família, se se quiser
conhecer e realizar segundo a verdade interior não
só do seu ser mas também do seu agir histórico. E
porque, segundo o plano de Deus, é constituída qual
«íntima comunidade de vida e de amor», a família
tem a missão de se tornar cada vez mais aquilo que
é, ou seja, comunidade de vida e de amor, numa
tensão que, como para cada realidade criada e
redimida, encontrará a plenitude no Reino de Deus.

Dom José Policarpo

Votos Religiosos da Irmã Rita Revez
Em início do Ano da Vida Consagrada, a nossa
paróquia une-se na alegria e em acção de graças à
irmã Rita que se consagra neste Domingo ao Senhor no
Instituto Carmelitas Teresas de São José.
A irmã Rita preparou-se para o crisma na paróquia de
Algés, tendo então desenvolvido entre nós um intenso e
fecundo trabalho pastoral, principalmente na
catequese e com os jovens. Também em Algés fez o seu
caminho de discernimento vocacional, que a levou a
entrar neste Instituto de origem espanhola que
conhecera em Moçambique e que não está presente
ainda em Portugal. Depois de fazer um ano de
postulantado em Espanha e dois de noviciado na
Colômbia, a irmã Rita regressa agora a Barcelona,
onde fará os seus primeiros Votos.
Rezemos por ela e pela sua família religiosa, para que
seja fiel ao Senhor que a chamou. Rezemos também
pelos jovens cristãos para que não se fecham ao
chamamento amoroso do Senhor, mas se lhe confiem
sem medos nem reservas.

Concerto de Natal, pelo Coral de Cristo Rei
No próximo Domingo, dia 14, o nosso Coral de Cristo
Rei vai realizar o seu já tradicional concerto de Natal.
Terá lugar no salão paroquial, às 16h00.

Semana da Caridade – 6 a 14 de Dezembro
Está a decorrer na nossa Paróquia a já tradicional
“Semana da Caridade”. Somos convidados, mediante
as nossas possibilidades, a melhorar neste mês do
Natal o cabaz de alimentos que mensalmente
distribuímos às muitas famílias carenciadas. Bacalhau,
azeite, óleo, açúcar, conservas, doces… e coisas do
género. Quem preferir, pode deixar a sua oferta
monetária, que a Conferência Vicentina se
encarregará de adquirir os referidos produtos.

Retiro Paroquial de Advento
Tem lugar na segunda feira, dia 15, no Centro Pastoral
de Miraflores. O horário é o mesmo dos anos
anteriores: inicia às 10h00 e termina com a Eucaristia,
às 18h00.

S. João Paulo II, Familiaris Consortio (1981) n.º 17
(excerto)

Virgem Santa e Imaculada
Toda sois Formosa, ó Maria! em Vós Se fez
carne a Palavra de Deus.
Suscitai em todos nós um renovado desejo de
santidade:
na nossa palavra, refulja o esplendor da
verdade,
nas nossas obras, ressoe o cântico da caridade,
no nosso corpo e no nosso coração, habitem
pureza e castidade,
na nossa vida, se torne presente toda a beleza
do Evangelho.
Ajudai-nos a permanecer numa escuta atenta
da voz do Senhor:
o grito dos pobres nunca nos deixe indiferentes,
o sofrimento dos doentes e de quem passa
necessidade
não nos encontre distraídos, a solidão dos
idosos e
a fragilidade das crianças nos comovam, cada
vida humana sempre seja,
por todos nós, amada e venerada.
Toda sois Formosa, ó Maria!
Papa Francisco
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