Felizes os misericordiosos
Foi a 13 de março do ano em curso que o Papa
Francisco proclamou o Jubileu Extraordinário da
Misericórdia, com início a 8 de dezembro de 2015 e
encerramento previsto para 20 de novembro de 2016.
Definiu este Ano Santo (o 29.º em toda a História) como
um tempo favorável para a Igreja e para os crentes com
verdadeira consciência de sentido de ‘pertença’ e capazes
de assumir, consequentemente e em toda a linha, a missão
de serem testemunhas da misericórdia com rosto.
Vai-se abrindo a Porta Santa do Jubileu (nas palavras
do Papa, «um gesto simples mas altamente simbólico»):
na Basílica de S. Pedro, em Roma, noutras Basílicas
Papais e noutras catedrais, santuários e igrejas locais. São
sinais externos que hão de ser recheados de significado
nos estilos de vida e hábitos das pessoas-em-relação,
chamadas a serem ‘misericordiosas como o Pai’ e como
Jesus, personificação dessa mesma misericórdia.
Venha lá, então, esse estilo de vida, diferente para
melhor, ao jeito de Jesus, cujo mistério da encarnação
estamos prestes a comemorar e a atualizar neste Natal.
No nosso contexto e situação concreta, na nossa família,
na nossa ocupação ou convívio, no nosso próximo, nos
pobres, doentes e desanimados e até nos (nossos) excluídos, nas nossas ‘periferias’ geográficas e existenciais...
Venha, então, ao de cima essa tolerância tantas vezes
confessada; esse perdão que tem tardado, porque ‘esquecer é que eu não esqueço’; essa disponibilidade real que
ensombre de vez a eterna disponibilidade virtual...
«O que devemos fazer?» Basta aprender a ser feliz
(fazendo os outros um pouco mais felizes), tornando-nos
gratos acolhedores da Misericórdia de Deus, escolhendo
Jesus Cristo como porta da Misericórdia e assumindo-nos
como protagonistas das obras de misericórdia, a começar
por aquelas de ‘dar de comer a quem tem fome’... ‘dar
pousada aos peregrinos’... ‘perdoar as injúrias’...
[ Carlos Catarino ]

Destaques
Bênção de imagens do
Menino Jesus

As crianças e suas famílias
são convidadas a trazer para as
eucaristias do próximo fim de
semana imagens do Menino
Jesus, para aí serem benzidas e
depois levadas e colocadas nos
presépios de suas casas.
Exposição de presépios
no Salão P. Vítor Gomes

No final da eucaristia das
21h de sábado, dia 19, será
aberta no Salão P. Vítor Gomes
uma exposição de presépios
feitos pela catequese de Cantanhede e pelos centros sociais.
Os catequistas apresentarão
no local um presépio vivo.
Confissões de Advento
na Unidade Pastoral

Esta semana, em:

ŸOutil, dia 14 (2ª), 20.30h;
ŸPortunhos, dia 15 (3ª), 20.00h;
ŸCantanhede, dia 16 (4ª), 20.30h

Animação de Natal | Encontro de Coros: Hoje, dia 13, na Igreja Matriz de Cantanhede, às 16 horas.
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III DOMINGO DO ADVENTO (ANO C)
A Palavra [excertos]

Reflexão

1ª leitura [Sof 3, 14-18a

A primeira parte do Evangelho de hoje é uma secção
própria de Lucas. Pôr as pessoas as perguntar “o que
devemos fazer” é habitual em Lucas: sugere uma abertura à
proposta de salvação que vem de Deus.
João Baptista propõe, então, três atitudes concretas para
quem quer fazer a experiência de conversão e de encontro
com o Senhor que vem: ao povo em geral, João Baptista
recomenda a sensibilidade às necessidades de quem nada
tem e a partilha dos bens; aos publicanos, pede que não
explorem, que não se deixem convencer por esquemas de
enriquecimento ilícito, que não despojem ilegalmente os
mais pobres; aos soldados, pede que não usem de violência,
que não abusem do seu poder contra fracos e indefesos…
Repare-se como João Baptista põe em relevo os “crimes
contra o irmão”: tudo aquilo que atenta contra a vida de um
só homem é um crime contra Deus; quem o comete, está a
fechar o seu coração e a sua vida à proposta libertadora que
Cristo veio trazer.
Na segunda parte do Evangelho, João Baptista anuncia a
chegada do baptismo no Espírito Santo, contraposto ao
baptismo “na água” de João. O baptismo de João é, apenas,
uma proposta de conversão; mas o baptismo de Jesus
consiste em receber essa vida de Deus que actua no coração
do homem, transforma o homem velho em homem novo, faz
do homem egoísta e fechado em si um homem novo, capaz
de partilhar a vida e amar como Jesus. Faz-se, aqui, referência a essa transformação que Cristo operará no coração de
todos os que estão dispostos a acolher a sua proposta de
libertação: começará, para eles, uma nova vida, uma vida
purificada (fogo), uma vida de onde o pecado e o egoísmo
foram eliminados, uma vida segundo Deus.

Salmo Responsorial
[Is 12, 2-3.4bcd.5-6 ]

Povo do Senhor, exulta e canta de
alegria.

2ª leitura

[Filip 4, 4-7]

Evangelho [Lc 3, 10-18]
Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Baptista: «Que devemos fazer?». Ele respondia-lhes:
«Quem tiver duas túnicas reparta
com quem não tem nenhuma; e
quem tiver mantimentos faça o
mesmo». Vieram também alguns
publicanos para serem batizados e
disseram: «Mestre, que devemos
fazer?». João respondeu-lhes: «Não
exijais nada além do que vos foi
prescrito». Perguntavam-lhe também os soldados: «E nós, que
devemos fazer?». Ele respondeulhes: «Não pratiqueis violência com
ninguém nem denuncieis injustamente; e contentai-vos com o vosso
soldo». Como o povo estava na
expectativa e todos pensavam em
seus corações se João não seria o
Messias, ele tomou a palavra e disse
a todos: «Eu batizo-vos com água,
mas está a chegar quem é mais forte
do que eu, e eu não sou digno de
desatar as correias das suas sandálias. Ele batizar-vos-á com o
Espírito Santo e com o fogo. Tem na
mão a pá para limpar a sua eira e
recolherá o trigo no seu celeiro; a
palha, porém, queimá-la-á num fogo
que não se apaga». Assim, com estas
e muitas outras exortações, João
anunciava ao povo a Boa Nova».

[ do portal dos Dehonianos ]

Igreja em notícia [ 3 ]

Por cá...com a Catequese
Caminhada do Advento | III Domingo
EVANGELHO:

Lc 3, 10-18
PALAVRA-CHAVE:

‘Disponibilidade’
COMPROMISSO:

1. No grupo de catequese e em
família encontrar formas concretas
de tornar os outros felizes.
2. Fazer uma prenda para oferecer a alguém que viva só ou

esteja triste (um postal, um quadro, ou outro gesto...)
3: Trazer para a Eucaristia do próximo domingo uma
imagem do Menino Jesus para ser benzida e depois
colocada no presépio da casa de cada um.
ORAÇÃO:

DIZ-NOS SENHOR O QUE DEVEMOS FAZER...

quando a maldade não nos leva a ajudar os outros;
quando o ódio não nos permite perdoar;
quando a vaidade nos endurece o coração;
quando a preguiça nos impede de rezar;
quando a dúvida é mais forte do que a fé;
quando a vergonha nos impede de falar de Ti;
quando o egoísmo nos obriga a olhar apenas para nós próprios;
quando a ambição de ser superior nos afasta dos irmãos.
ATIVIDADE NA IGREJA/CAPELA:

Acendimento da 3ª vela do Advento e construção progressiva
do presépio da comunidade, colocando no presépio, no
caminho que conduz à gruta, a imagem de José.
ATIVIDADE NA SALA DA CATEQUESE:

Terminar a construção dos presépios até 19 dezembro (dia em
que serão expostos no Salão P. Vítor Gomes) para serem
leiloados mais tarde (9 jan.) a favor da Obra de Frei Gil.

No Vaticano
Ano da Misericórdia
quer ser «momento
privilegiado» por um
mundo «mais humano»

O Papa afirmou no Vaticano
que o Jubileu da Misericórdia,
iniciado esta terça-feira, quer
responder às necessidade da
Igreja e ao desejo de construção de “um mundo mais
humano”.
“A necessária obra de renovação das instituições e das
estruturas da Igreja é um meio
que deve levar-nos a fazer a
experiência viva e vivificante
da misericórdia de Deus”,
sublinhou, na audiência
pública na Praça de S. Pedro.
Um dia depois de ter aberto a
Porta Santa na Basílica de São
Pedro, Francisco falou num
“momento privilegiado” para
que a Igreja escolha “unicamente aquilo que mais agrada
a Deus”, ou seja, o “perdão”.
“O que é que mais agrada a
Deus? É perdoar aos seus
filhos, usar de misericórdia
para com eles, a fim de que
possam por sua vez, como
tochas acesas da misericórdia
de Deus, usar de misericórdia
e perdoar aos seus irmãos.
“Este Jubileu é um tempo favorável para todos nós, fazendo-nos contemplar a Misericórdia Divina que ultrapassa
todo e qualquer limite humano
e consegue brilhar no meio da
obscuridão do pecado, para
nos tornarmos suas testemunhas convictas e persuasivas.
“A Igreja tem necessidade
deste momento extraordinário
[...]”, assinalou Francisco.
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Agenda Semanal
SEGUNDA 14 dez

TERÇA 15 dez

Igreja matriz CNT
Outil
20.30h: Confissões de 8.30h: Eucaristia
Advento para todos Hospital
17h: Eucaristia
Igreja matriz CNT
21h: Cenáculo do
Imaculado Coração
de Maria

QUARTA 16 dez

QUINTA 17 dez

SEXTA 18 dez

Igreja matriz CNT
8.30h: Eucaristia
19.30: Eucaristia

Igreja matriz CNT
8.30h: Eucaristia

Igreja matriz CNT
8.30h: Eucaristia

(26.º aniv. Gr. Carismático] Portunhos
20.30h: Confissões de 18.30h-19h: AtendiHospital | Sta Casa Advento para todos mento pelo pároco
17.30h-19h:Visita a
Varziela
19.30h:Eucaristia
doentes
14h: Lectio Divina
21h: Adoração
Portunhos
eucarística
20h: Confissões de S. José
19.30h: Eucaristia
Advento para todos
Centro Paroquial
Centro Paroquial
CNT
20.30h: XX Percurso
20.30h:Enc.Equipa 21h: Lectio Divina
Alpha (Sessão 10)
Casais 4
Outil (igreja)
Salão P. Vítor Gomes 21h: Lectio Divina
[ Outil e Portunhos]
21h: C. Cristandade
Lemede
Pena
21.15h: Lectio Divina
21h: Lectio Divina

SÁBADO 19 dez

DOMINGO 20 dez

Portunhos | Fundação
Ferreira Freire
14.30h: Eucaristia de
Natal
----------

EUCARISTIAS

EUCARISTIAS vespertinas:

18h: Misericórdia
18h: S. José
19.15h: Lemede
21h: Igreja matriz CNT

Informações

11.30h: Ig. matriz CNT
15h: Lar da Santa Casa
da Misericórdia

Visita do pároco a doentes no Hospital e Misericórdia
terças-feiras |17.30h-19h

9h: Portunhos
10.15h: Outil

[Missa de Natal, com o
Grupo Cantar-Te]

17h: Centro Paroquial
[Encerramento do XX
Percurso Alpha

CELEB. DA PALAVRA:

----------

Salão P. Vítor Gomes
15.30h: Reunião do
Grupo Missionário LIAM

19.15h: Pena

Vila Nova
19.30h: Eucaristia

Atendimento pelo pároco:
Cantanhede: quartas-feiras | 18h-19h
sábados | 08.30h-10h (exceto no dia 19/12)
Portunhos: quintas-feiras | 18.30h-19h
Outil: sextas-feiras | 18.30h-19h

18h: Póvoa da Lomba
18h: Varziela

Outil
18.30h-19h: Atendimento pelo pároco

Confissões
Cantanhede: de terça a sábado | 08h-8.30h
Atendimento da secretaria, no Centro Paroquial:
de terça a sexta-feira | 15.30h-19.30h
aos sábados | 09h-13h
tel.: 231422870 | 961697759
email: unidadepastoraldecantanhede@gmail.com

Contactos

CNT

P. João Pedro Lopes da Silva

15.30h: Enc. Equipa de
Casais 2

tel.: 967432017 | 231403824
email: pjoaopedrosilva@gmail.com
Coordenador do boletim "registos"
tel.: 231423156
email: ccregistos@gmail.com

«Neste Jubileu, deixemo-nos surpreender por Deus. Ele nunca Se cansa de escancarar a porta do
seu coração, para repetir que nos ama e deseja partilhar connosco a sua vida.»
Papa Francisco, Misericordiae Vultus, nº 25
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