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LUCAS 11, 1

Senhor,
ensina-nos
a orar”

JESUS CRISTO,
VIVO NA SUA IGREJA,
FONTE DE ESPERANÇA
PARA A EUROPA

EFFATHA
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exortação apostólica

26. Que a Igreja inteira da Europa sinta dirigida a si mesma este mandamento e convite do Senhor: arrepende-te, converte-te,
«desperta e reanima o resto que está para
morrer» (Apocalipse 3, 2)! É uma exigência
que nasce também da observação do tempo atual: «[...] O secularismo que contagia
uma ampla faixa de cristãos que habitualmente pensam, decidem e vivem ‘como se
Cristo não existisse’ [...]».
27. [...] É pedido à Igreja da Europa que cultive a certeza de que o Senhor, através do
dom do seu Espírito, está sempre presente
e ativo nela e na história da humanidade.
Ele prolonga no tempo a sua missão, fazendo da Igreja uma corrente de vida nova que
flui dentro da vida da humanidade como sinal de esperança para todos. Num contexto
onde é fácil sentir a tentação do ativismo
mesmo a nível pastoral, é pedido aos cristãos da Europa que continuem a ser uma
transparência real do Ressuscitado, vivendo
em comunhão íntima com Ele. Há necessidade de comunidades que, contemplando
e imitando a Virgem Maria, figura e modelo
da Igreja na fé e na santidade, preservem o
sentido da vida litúrgica e da vida interior.
Deverão antes de mais nada e sobretudo
louvar o Senhor, invocá-Lo, adorá-Lo e escutar a sua Palavra. Só assim poderão assimilar o seu mistério, vivendo totalmente
orientadas para Ele [...].
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É pedido aos cristãos da Europa
que continuem a ser
uma transparência real
do Ressuscitado,
vivendo em comunhão íntima
com Ele.

”

ORAÇÃO E VIDA ESPIRITUAL
«Jesus faz da amizade uma mestra de oração. A oração é uma história de afetos, onde
descobres que tu e Deus sois dois amigos»
(Ermes Ronchi). A oração, juntamente com
o testemunho, está no centro do nosso estado permanente de missão (cf. Nota Pastoral para o Ano Missionário e o Mês Missionário Extraordinário, 3). O Espírito Santo é
o protagonista da missão e da oração. Não
faltam manuais com diferentes métodos
para iniciar ou aprofundar a vida de oração.
Há ótimas propostas. Mas o mais importante é deixar-se conduzir pelo Espírito Santo.
Thomas Merton, um dos grandes mestres
sobre a oração e a vida espiritual, escreveu
que «se rezamos ‘no Espírito’, certamente
não estamos a evadir-nos da vida, nem a
negar a realidade visível, de maneira a ‘ver
a Deus’, pois ‘o Espírito do Senhor encheu
toda a terra’. A oração não nos torna cegos
em relação ao mundo. Transforma, sim, a
nossa visão do mundo e nos faz ver, à luz de
Deus, o mundo, todos os homens e toda a
história da humanidade».

JULHO
2019

VIVER

EM COMUNIDADE
A oração é um
dinamismo vital que faz
com que o nosso dia a
dia, com as alegrias e
tristezas, as esperanças
e desânimos, seja
entregue na totalidade
a Deus.

PERGUNTA

DA SEMANA

Como é a minha
oração?

REZAR

EM FAMÍLIA
Senhor Jesus Cristo,
missionário do Pai,
ensina-nos a rezar
(Pai nosso...).

TOME NOTA
29 de julho a 04 de agosto

03 | SÁBADO
18h00 – Eucaristia, Matriz Nova
04 | DOMINGO
08h30 – Eucaristia, Matriz Antiga
11h15 – Eucaristia, Matriz Nova,
21h00 – Eucaristia, Matriz Nova
DIA DOS AVÓS: este domingo, dia 28, celebraremos o dia de
São Joaquim e de Santa Ana, Avós de Jesus. Por isso, este dia
é dedicado a todos os avós. Vamos recordá-los e celebrar
com eles a alegria da vida em família na Missa das 11h15.
Convocamos, assim, todas as famílias a celebrar o Dia dos
Avós em comunidade.
AGRADECIMENTO: estamos a terminar o ano pastoral e com
ele a realização de inúmeras actividades. A todos aqueles
que participaram, manifestamos a nossa mais sincera e
profunda gratidão. Esta gratidão é também para todos os
grupos da paróquia, pela sua dedicação, entrega e maior
comunhão com a equipa sacerdotal. A todos o nosso
reconhecimento.
CATEQUESE – RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA: se ainda não o
fizeram, pede-se aos pais e encarregados de educação que
procedam à renovação da matrícula, no cartório paroquial.
Obrigado pela solicitude.
MATRÍCULAS EM EMRC: que os pais matriculem os seus
filhos na aula de Educação Moral Religiosa Católica. Não
sendo catequese, é um complemento de formação nos
valores legítimos da fé cristã.
CAMPANHA – LENÇO MATRIZ: trata-se de um conjunto de
pequenos e grandes LENÇOS DOS NAMORADOS, feitos e
oferecidos para ajudar na angariação de fundos para a
Matriz Antiga. É tempo de os namorados se surpreenderem
uns aos outros. Que Santo António casamenteiro, inspire
todos os noivos num amor verdadeiro. Mas, PARA NA MATRIZ
ANTIGA CASAR UM LENÇO VAIS TER DE SEGURAR. Podem
adquirir o lenço no cartório paroquial.
RESTAURO – SENHOR DO CABIDO: devido ao avançado estado
de degradação em que se encontra a imagem tão venerada
do Senhor do Cabido, no alpendre lateral ao Museu d’Arte
Sacra, decidimos avançar com o seu restauro para não
perdemos esta preciosa obra de Arte Sacra. O orçamento
para o restauro é de 6.000€. Apelamos à oferta de donativos
para podermos levar avante este nosso dever de preservar a
memória histórica da espiritualidade famalicense.
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INCÊNDIOS FLORESTAIS: a Proteção Civil informa que no
período crítico, no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta
Contra Incêndios, sejam garantidas as medidas de prevenção
contra incêndios florestais: além das condições atmosféricas,
não é permitido queimar, foguear, lançar balões com mecha
acesa ou qualquer tipo de foguetes. Ajude!
VOTOS DA EQUIPA SACERDOTAL: a todos os que vão de férias
queremos desejar boas férias. Esperamos que este seja um
tempo de descanso e encontro familiar e que ninguém
esqueça os seus deveres cristãos. Boas Férias!
FÉRIAS COM DEUS- ORAÇÃO PARA O VERÃO: o ponto Sj lançou
a rubrica” Férias com Deus”: uma proposta de 10 minutos de
oração para melhor viver o verão. A iniciativa já arrancou e
conta com propostas diversificadas, da autoria de escritores,
religiosos, padres e leigos. Sai à sexta. O conteúdo pode ser
acedido a partir do Facebook Jesuítas em Portugal ou em
https://postosj.pt/jesuítas/ferias-com-deus/.
Participem!
Deus acompanha-nos em tudo.
FÉRIAS COM DEUS – ORAÇÃO
Dá-nos, Senhor, depois de todas as fadigas
um tempo verdadeiro de paz.
Dá-nos, depois de tantas palavras
o dom do silêncio que purifica e recria.
Dá-nos, depois das insatisfações que travam
a alegria como um barco nítido.
Dá-nos a possibilidade de viver sem pressa,
deslumbrados com a surpresa
que os dias trazem pela mão.
Dá-nos a capacidade de viver de olhos abertos,
de viver intensamente.
Dá-nos de novo a graça do canto,
o assobio que imita a felicidade
aérea dos pássaros, das imagens reencontradas,
do riso partilhado.
Dá-nos a força de impedir que a dura necessidade
esmague em nós o desejo
e a espuma branca dos sonhos se dissipe.
Faz-nos peregrinos que no visível
escutam a melodia secreta do invisível.
Boas Férias.
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