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FOLHA INFORMATIVA      Senhor Jesus dos Aflitos - Cristo Rei - Nossa Senhora do Cabo  

Unidade pastoral
Tudo é Dom Gratuito de Deus

A mensagem da hodierna festa da Imaculada
Conceição da Virgem Maria pode resumirse com
estas palavras: tudo é dom gratuito de Deus,
tudo é graça, tudo é dom do seu amor por nós.
O Arcanjo Gabriel chama Maria «cheia de
graça» (Lc 1, 28): nela não há lugar para o
pecado, porque Deus a escolheu desde sempre
como mãe de Jesus e
preservou-a do pecado original. E Maria
corresponde à graça e a ela se abandona
dizendo ao Anjo: «Faça-se em mim segundo a
tua palavra» (v. 38). Não diz: «farei segundo a
tua palavra»: não! Mas: «Faça-se em mim...». E o
Verbo fez-se carne no seu seio. Também a nós é
pedido que ouçamos Deus que nos fala e que
acolhamos a sua vontade; segundo a lógica
evangélica nada é mais activo e fecundo do que
ouvir e acolher a Palavra do Senhor, que vem do
Evangelho, da Bíblia. O Senhor fala-nos sempre!

Angelus, 08.12.2014

Coros Solidários
Aqui na paróquia de Linda-a-Velha, tenho sido
interpelado por várias pessoas que me
perguntam: "então a nossa paróquia vai receber
refugiados? Quando é que eles chegam? O que é
que eu posso fazer?"
Fico contente por este desejo de socorrer o
próximo que sofre. Além disso, já no ano passado
alguns paroquianos tiveram a iniciativa de
recolher fundos para ajudar os refugiados e
deslocados directamente nos países deles, através
da Caritas e dos Jesuítas.
De novo este ano se repete a iniciativa: Encontro
de Coros Solidário, no dia 13 de Dezembro, às
15h30, na igreja de Linda-a-Velha, seguido de
lanche. As vendas e donativos irão directamente
para os países em dificuldade.
Parece-me esta iniciativa de aproveitar, a fim de
não ficarmos à espera que o problema chegue
até nós, podendo nós ir já à raíz do problema.

Pe Diamantino

7, segunda-feira
S. Ambrósio, bispo e doutor
da Igreja – MO
Is 35, 1-10 | Sal 84 | Lc 5, 17-26
8, terça-feira
Imaculada Conceição da Virgem
Santa Maria, Padroeira principal
de Portugal – SOLENIDADE
Gen 3, 9-15.20 | Sal 97
Ef 1, 3-6.11-12 |  Lc 1, 26-38
9, quarta-feira
Is 40, 25-31 | Sal 102 | 
Mt 11, 28-30
10, quinta-feira
Is 41, 13-20 | Sal 144| 
Mt 11, 11-15
11, sexta-feira
Is 48, 17-19 | Sal 1 | 
Mt 11, 16-19
12, sábado
Sir 48, 1-4.9-11 | Sal 79 | 
Mt 17, 10-13
13, Domingo III do Advento
Sof 3, 14-18a | Sal Is 12
Filip 4, 4-7 | Lc 3, 10-18

Cristo é tudo para nós: se desejares curar as tuas feridas, Ele
é médico; se estás oprimido pela culpa, Ele é justiça; se tens
medo da morte, Ele é vida; se desejas o paraíso, Ele é o
caminho; se tens horror às trevas, Ele é luz; se estás em busca
de comida, Ele é alimento. Santo Ambrósio

"Chegar a todos"
O conflito não pode ser ignorado ou dissimulado;
deve ser aceitado. Mas, se ficamos encurralados
nele, perdemos a perspectiva, os horizontes
reduzem-se e a própria realidade fica
fragmentada. Quando paramos na conjuntura
conflitual, perdemos o sentido da unidade
profunda da realidade. Perante o conflito, alguns
limitam-se a olhá- lo e passam adiante como se
nada fosse, lavam-se as mãos para poder
continuar com a sua vida. Outros entram de tal
maneira no conflito que ficam prisioneiros,
perdem o horizonte, projectam nas instituições as
suas próprias confusões e insatisfações e, assim, a
unidade torna-se impossível. Mas há uma terceira
forma, a mais adequada, de enfrentar o conflito:
é aceitar suportar o conflito, resolvê-lo e
transformá-lo no elo de ligação de um novo
processo. «Felizes os pacificadores» (Mt 5, 9)!

"Exortação Apostólica, A Alegria do Evangelho, 227"

PARA REFLEXÃO, PARTILHA E ACÇÃO
- Será que procuramos na nossa comunidade e
na nossa vida trabalhar para o bem comum e
procurar a verdadeira paz social?
- A nossa comunidade sabe aceitar a
diversidade, manter a unidade do Espírito e
apaziguar conflitos?
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