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Dar lugar à esperança
No próximo domingo iniciamos o tempo litúrgico do
Advento. A esperança que caracteriza este tempo
litúrgico desafia-nos a aprender com o passado (fazendo
de momentos de crise ocasião de oportunidades), a
assumir o presente (valorizando o que de mais positivo
temos), e a preparar o futuro (obrigando-nos a formas de
construir estabilidade), encontrando em “Cristo único
Salvador” a motivação. Na verdade, este ano, a Diocese
de Coimbra propõe uma caminhada para o tempo do
Advento e Natal à luz do tema “Cristo único Salvador”,
que passará pela construção progressiva do presépio.
Na nossa Unidade Pastoral, esta caminhada irá
concretizar-se da seguinte forma:
- todas as pessoas (em particular os grupos de leitores)
são convidadas a participar na Lectio Divina que, às
quartas-feiras, se realizará às 21h (pelo menos) nas
Igrejas Paroquiais de Cantanhede e Outil.
- nas eucaristias dominicais, semana a semana, construiremos o Presépio, e acenderemos a vela da Coroa do
Advento, colocando, em lugar de destaque junto ao
presépio, a frase chave de cada semana;
- nas catequeses (um por ano em Cantanhede e um por
centro de catequese nos restantes) e nos Centros Sociais
que se queiram associar construir-se-ão também
PRESÉPIOS (valorizemos a criatividade!) PARA SEREM
LEILOADOS A FAVOR DA OBRA DO FREI GIL da
Praia de Mira. Até ao Natal os presépios ficarão em cada
comunidade. Dia 19 de dezembro os presépios do centro
de catequese de Cantanhede serão levados para o salão
paroquial de Cantanhede, aos quais se juntarão, no dia 27
de dezembro, os dos outros centros de catequese, onde
permanecerão em exposição. No DIA 9 DE JANEIRO
IRÁ FAZER-SE O LEILÃO, após a missa das 21h em
Cantanhede, orientado pelos catequistas de Cantanhede,
que nesse dia farão a representação de um presépio vivo.

Esta semana iniciam-se os
encontros de ‘Lectio Divina’
na nossa Unidade Pastoral, que
decorrerão semanalmente
durante o Advento.

[Continua na pág. 3]

[Ver + em ‘Por cá’, pág. 3]

Destaques
Encontros|Preparação
para a Festa da Palavra

Estão programados
encontros de preparação para
a Festa da Palavra, com pais e
catequizandos, às 20.15 horas:
ŸPortunhos, dia 23 (2ª feira);
ŸOutil, dia 24 (3ª feira);
ŸCantanhede, no Centro
Paroquial, dia 25 (4ª feira).
Caminhada do Advento

O setor da catequese inicia
no próximo fim de semana a
Caminhada do Advento com
envolvimento comunitário.
Encontros de ‘Lectio
Divina’ na Comunidade

[ 2 ] Liturgia e Vida

NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO
A Palavra [excertos]

Reflexão

1ª leitura [Dan 7, 13-14]
Contemplava eu as visões da noite,
quando, sobre as nuvens do céu, veio
alguém semelhante a um filho do
homem. Dirigiu-Se para o Ancião
venerável e conduziram-no à sua
presença. Foi-lhe entregue o poder, a
honra e a realeza, e todos os povos,
nações e línguas O serviram. O seu
poder é eterno, não passará jamais, e
o seu reino não será destruído.

Hoje é o último domingo do Ano Litúrgico e somos
convidados a recordar agora, como quem desde um cume da
montanha vê o caminho percorrido, aquela afirmação latina
"stat crux dum volvitum orbis" (a cruz está firme enquanto o
mundo gira) e que serve de lema à Ordem dos Cartuxos.
Afirmava o recém beato D. Óscar Romero que a festa de
Cristo Rei é a oportunidade de olhar o ambiente em que
vivemos, carregado de medos e esperanças, com otimismo,
como quem sabe que o seu coração e a sua fé estão cravados
no amor e no poder de um Rei que permanece para sempre!
Foi isso que esteve na mente do Papa Pio XI, quando em
1925, para encerrar o Ano Santo quis deixar como algo duradouro esta festa de Cristo Rei, quando ainda se sentiam as
consequências da Primeira Guerra Mundial. Dizia D. Óscar
que «as guerras transtornam o universo, desunem os homens,
arrastam os povos até ao pecado; há desuniões, há materialismo. E o Papa afirmava: "Para que este mundo encontre um
caminho de solução, assinalamos este: Cristo Rei”.»
Sim, Jesus é rei, mas de que modo? Seu agir e suas palavras não deixam dúvidas: seu reino não é como os homens
entendem. Ele é um rei diferente, refere um comentário da
Rádio Vaticana. Em primeiro lugar, para tê-lo como rei é
necessário que as pessoas tenham fé e exatamente por isso
sejam comprometidas com Ele. É uma adesão profunda à
sua pessoa e ao seu modo de ser: pacificador, libertador,
servidor a ponto de dar sua vida em favor de seus súbditos.
Ele nos diz no versículo 37 do Evangelho de hoje:
“...nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade”, e
a verdade aí significa “fidelidade plena”. Portanto, Jesus é
rei para nos testemunhar até o fim, através da cruz, que o
amor de Deus é fiel, que é dom de vida para as pessoas. Em
seguida, Jesus refere: “Todo aquele que é da verdade escuta
a minha voz”. Ser da verdade significa reconhecer a
fidelidade de Deus e aderir ao serviço de proclamá-la, se
necessário com o sacrifício da própria vida, como Jesus.
Celebrar Jesus Cristo, Rei do Universo, não é celebrar um
poder que subjuga pessoas, mas um rei que respeita e adora
Deus-Pai e, por isso mesmo, coloca-se a seu serviço, no serviço do ser humano, lutando para que este seja mais fraterno,
mais parecido com o próprio Deus. Ser súdito de Cristo é
deixar-se elevar à dignidade de filho de Deus, de companheiro do Rei, lutando pela justiça, pela verdade e pela paz.

Salmo Responsorial
[Sl 92 (93)]

O Senhor é rei num trono de luz.

2ª leitura [Ap 1, 5-8]
[...] «Eu sou o Alfa e o Ómega»,
diz o Senhor Deus, «Aquele que é,
que era e que há-de vir, o Senhor do
Universo».
Evangelho [Jo 18, 33b-37]
Naquele tempo, disse Pilatos a
Jesus: «Tu és o rei dos Judeus?».
Jesus respondeu-lhe: «É por ti que o
dizes, ou foram outros que to disseram de Mim?». Disse-Lhe Pilatos:
«Porventura eu sou judeu? O teu
povo e os sumos sacerdotes é que Te
entregaram a mim. Que fizeste?».
Jesus respondeu: «O meu reino não
é deste mundo. Se o meu reino fosse
deste mundo, os meus guardas lutariam para que Eu não fosse entregue
aos judeus. Mas o meu reino não é
daqui». Disse-Lhe Pilatos: «Então,
Tu és rei?». Jesus respondeu-lhe: «É
como dizes: sou rei. Para isso nasci e
vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é
da verdade escuta a minha voz».

[ Luís Alves ]

Igreja em notícia [ 3 ]

Por cá
‘Lectio Divina’ no tempo do Advento

Na nossa Unidade Pastoral, à semelhança do que se passará um
pouco por toda a Diocese, irá funcionar no tempo do Advento a
LECTIO DIVINA - leitura orante da Palavra de Deus -, quer em
grupos mais alargados nas sedes das paróquias, quer em grupos
mais restritos a nível de lugares ou movimentos apostólicos, como
forma de preparar dignamente o Natal que se avizinha.
São já conhecidos os horários de funcionamento dos seguintes
grupos, que iniciarão a reflexão em ritmo semanal a 25 de novembro:
ŸCantanhede (Salão P. Vítor Gomes), quartas-feiras, às 21 horas;
(igreja), quartas-feiras, às 21 horas, para as paróquias de
ŸOutil
Outil e Portunhos;
ŸVarziela (capela), quartas-feiras, às 14 horas;
ŸLemede (capela), quartas-feiras, às 21.15 horas.

No Vaticano
Jubileu quer mostrar
Ig reja de por tas
abertas, diz o Papa

- a nível celebrativo destaca-se: de 4 a 6 de dezembro, o
retiro diocesano de Advento, em Penacova; no dia 8 de
dezembro, a abertura do Ano Santo da Misericórdia, cujas
celebrações terminarão com uma bênção destinada a
mulheres grávidas; nos dias 14 a 16 de dezembro, confissões;
nos dias 19 e 20 de dezembro, em todas as eucaristias, bênção
das imagens do Menino Jesus que serão levadas pelas famílias
e depois colocadas nos presépios de suas casas; e no dia 27 de
dezembro, Dia Diocesano da Família, a Festa dos Casais
Jubilados (25 e 50 anos) em cada paróquia.
- no dia 3 de janeiro, teremos ainda oportunidade de assistir
a um Concerto de Ano Novo na Igreja Matriz de Cantanhede,
às 16h, pelo recém-formado Coro Polifónico D. João
Crisóstomo.
Colaboremos ativamente nesta caminhada. Dar lugar à
esperança depende de todos!

O Papa disse esta semana no
Vaticano que o Jubileu da
Misericórdia, com início
marcado para 8 de dezembro,
quer mostrar uma Igreja de
portas abertas para todos.
“É assim que a Igreja deve ser
reconhecida em todos os cantos da terra: como guardiã de
um Deus que bate à porta, como o acolhimento de um Deus
que não te fecha a porta na cara
com a desculpa de não seres de
casa”, assinalou, na audiência
pública semanal que decorreu
na Praça de São Pedro.[...]
Menos de um mês depois de
ter encerrado o Sínodo dos
Bispos sobre a família, Francisco sublinhou que nesta
assembleia a Igreja foi “encorajada a abrir as suas portas para
sair, com o Senhor, ao encontro
dos filhos e filhas em caminho,
às vezes incertos, às vezes perdidos, nestes tempos difíceis”.
Francisco entende que uma
Igreja sem “hospitalidade” e
uma família “fechada em si
mesma” prejudicam a
mensagem do Evangelho.
“Nada de portas blindadas
na Igreja! Tudo aberto!”,
apelou.

[ P. João Pedro Silva ]

[ Fonte: www.agencia.ecclesia.pt ]

Caminhada do Advento

A partir do próximo número de ‘Registos’ daremos nota dos
temas e das iniciativas específicas que nos são propostas pelo setor
da catequese no âmbito da Caminhada do Advento com reflexos
nas celebrações das nossas comunidades.
Dar lugar à esperança
[Continuação da pág. 1]

[ 4 ] Atividade pastoral

Agenda Semanal
SEGUNDA 23 nov

TERÇA 24 nov

Portunhos
20.15h: Encontro de
preparação para a
Festa da Palavra, com
pais e catequizandos

Igreja matriz CNT
8.30h: Eucaristia

Igreja matriz CNT
21h: Cenáculo do
Imaculado Coração
de Maria

Hospital
17h: Eucaristia
Hospital|Misericórdia

17.30h-19h: Visita aos
doentes
Outil
20.15h: Preparação
p/ a Festa da Palavra,

[pais e catequizandos]

Salão P. Vítor Gomes
15.30h: C Vicentina F.
19h: Reunião de
programação
21h: C. Cristandade
[reunião de grupos]

QUARTA 25 nov

QUINTA 26 nov

SEXTA 27 nov

Igreja matriz CNT
8.30h: Eucaristia
18h: Atend.º pároco

Igreja matriz CNT
8.30h: Eucaristia

Igreja matriz CNT
8.30h: Eucaristia

Portunhos
Outil
18.30h-19h: Atendi18.30h-19h: Atendimento pelo pároco
mento pelo pároco
19.30h:Eucaristia
Varziela
19.30h: Eucaristia
19.30h: Eucaristia
Pena
21h:
Adoração
eucaSalão P. Vítor Gomes
19.30h: Reunião do rítica
Grupo Carismático Centro Paroquial
20.30h: XX Percurso
Centro Paroquial
20.15h: Preparação Alpha (Sessão 7)
p/ a Festa da Palavra,
Pena
15h: Visita a doentes

[pais e catequizandos]

Cantanhede | Outil |
Lemede | Varziela
Lectio Divina [ver p. 3]

SÁBADO 28 nov

DOMINGO 29 nov

Salão P. Vítor Gomes

EUCARISTIAS

1 8 h : C o n f e r ê n c i a 9h: Portunhos
Vicentina Masculina
10.15h: Outil
---------11.30h: Ig. matriz CNT
EUCARISTIAS:

Cantanhede

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

13h: Reunião dos Casais
de Nª Senhora (equipa 5)

Confissões
Cantanhede: de terça a sábado | 08h-8.30h

----------------

18h: Misericórdia
18h: S. José
19.15h: Lemede

Informações
Atendimento pelo pároco:
Cantanhede: quartas-feiras | 18h-19h
sábados | 08.30h-10h (exceto dia 28)
Portunhos: quintas-feiras | 18.30h-19h
Outil: sextas-feiras | 18.30h-19h

21h: Igreja matriz CNT
CELEB. DA PALAVRA:

18h: Póvoa da Lomba
18h: Varziela
19.15h:Pena

Atendimento da secretaria, no Centro Paroquial:
de terça a sexta-feira | 15.30h-19.30h
aos sábados | 09h-13h
tel.: 231422870 | 961697859
email: unidadepastoraldecantanhede@gmail.com

Contactos
P. João Pedro Lopes da Silva

ício da
ese: In
u
q
e
nto
t
a
C
o Adve
hada d
Camin

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

«Nada de portas blindadas na Igreja! Tudo aberto!»
Papa Francisco
Ficha Técnica || Carlos Catarino [Coordenação] | Jorge Abreu Catarino [Grafismo]
P. João Pedro Silva [Dar lugar à esperança] | Luís Alves [Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo - Reflexão] | Manuel Sebastião e P. João
Pedro Silva [Agenda Semanal]

