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Porta da Misericórida - Vigararia de Oeiras
Após a abertura da Porta Santa da Basílica de São
Pedro, no dia 8 de Dezembro, dando início ao Jubileu
extraordinário da Misericórdia, na Diocese de Lisboa,
a Porta Santa da Sé Patriarcal é aberta neste
Domingo, 13 de dezembro, às 11:30. Na nossa
Vigararia, será na Igreja matriz de Oeiras, cuja
porta será aberta a 20 de dezembro, às 15:30.
Participemos em comunhão eclesial.

Animai os Vossos Corações"
"Animai os vossos corações», diz a Escritura. Como
podemos fazer isto? A ajuda não nos falta: é a
Palavra de Deus. De facto, enquanto tudo é passageiro
e mutável, a Palavra do Senhor não é passageira. Se
as vicissitudes da vida nos fazem sentir desorientados e
todas as certezas parecem abaladas, temos uma
bússola para encontrar a orientação, temos uma
âncora para não ir à deriva. E aqui o modelo que nos
é oferecido é o dos profetas, ou seja, daquelas
pessoas que Deus chamou para que falem em seu
nome.(...) Cada cristão, em virtude do Baptismo,
recebeu a dignidade profética: possa cada um
redescobri-la e alimentá-la, com uma escuta assídua
da Palavra divina.

Bento XVI, Papa emérito

SENHORA
Em Vós, ó cheia de graça,
alegram-se todas as criaturas,
a milícia angélica e a estirpe humana.
Templo santificado,
paraíso espiritual, glória virginal,
de Vós, ó Maria,
tomou carne e Se fez homem
Aquele que é o nosso Deus.

                            S. Basílio de Cesareia

S. João Da Cruz - 14 de Dezembro
Presbítero e doutor da Igreja - um contemplativo,
"um nómada que vai revelando o seu amor pelo
Reino como fermento que questiona uma
sociedade e uma igreja não comprometida"?
Sua mensagem:
- que a oração e o silêncio nos levem a descobrir
Deus; 
- que sejamos dóceis às inspirações do alto;
- que saibamos perdoar a todos os que nos
ofendem; 
- que descubramos o tesouro da cruz.
Legou-nos quatro dos mais belos poemas da
língua espanhola e porventura de qualquer
língua, tradicionalmente intitulados "Cântico
Espiritual", "Chama de Amor Viva", "Noite Escura,
Subida ao Carmelo".
Beatificado em Janeiro de 1675 por Clemente X,
foi canonizado em Dezembro de 1726 pelo Papa
Bento XIII e proclamado doutor da Igreja em
1926, por Pio XI. 
É um grande mestre dos caminhos do espírito.

Segunda-feira, dia 7 de Dezembro
Teremos neste dia o nosso habitual retiro paroquial de
Advento, no centro pastoral de Miraflores. Inicia com as
laudes, às 10h00, e termina às 18h00 com a missa
vespertina da Imaculada Conceição. Advento - Tempo Para Me Tornar Uma

Pessoa Melhor
Não procures granjear a amizade de alguém por
meio da adulação, nem permitas que outros por meio
dela granjeiem a tua. Não sejas ousado nem
arrogante; submete-te e não te imponhas; conserva a
serenidade e aceita de boa mente as advertências e
com paciência as repreensões. Se alguém te
repreender com razão, reconhece que é para teu bem;
se o faz sem motivo, admite que é com boa intenção.
Emenda-te dos teus defeitos e não sejas curioso
indagador ou severo censor dos alheios; corrige os
outros sem incriminação, prepara a advertência com
mostras de sincera simpatia, e ao erro dá facilmente
desculpa. Não exaltes nem humilhes pessoa alguma. Sê
discreto a respeito do que ouves dizer e acolhedor
benévolo dos que te querem ouvir. Sê flexível, mas não
leviano; constante, mas não teimoso. Sê tardo para a
ira e fácil para a misericórdia; firme nas adversidades,
prudente e moderado nas prosperidades?

S. Martinho de Dume
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Celebração de Advento
No dia 19 de Dezembro, sábado, às 18:00, na
Igreja Paroquial de Algés realiza-se a celebração de
Advento, em preparação para o Natal, com as
famílias das crianças e adolescentes que frequentam
a catequese paroquial. A promessa feita por Deus
pelos profetas, a realização em Maria, a
proximidade do Senhor apontada por João Baptista
são momentos desta celebração alegre de esperança
e fé.

Na Visão Integral do Homem e da Sua Vocação
No contexto de uma cultura que deforma
gravemente ou chega até a perder o verdadeiro
significado da sexualidade humana, porque a
desenraíza da sua referência essencial à pessoa,
a Igreja sente como mais urgente e insubstituível a
sua missão de apresentar a sexualidade como
valor e tarefa de toda a pessoa criada, homem e
mulher, à imagem de Deus. Nesta perspectiva o
Concílio Vaticano II afirmou claramente que
«quando se trata de conciliar o amor conjugal com
a transmissão responsável da vida, a moralidade
do comportamento não depende apenas da
sinceridade da intenção e da apreciação dos
motivos; deve também determinar-se por critérios
objectivos, tomados da natureza da pessoa e dos
seus actos; critérios que respeitam, num contexto
de autêntico amor, o sentido da mútua doação e
da procriação humana. Tudo isto só é possível se
se cultivar sinceramente a virtude da castidade
conjugal».
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