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Retocar a imagem
Entrámos no Advento, tempo forte de preparação
cuidadosa da segunda maior festa do calendário cristão, o
Natal, reservando para a Páscoa o 1.º lugar do pódio,
apesar de afetivamente nos sentirmos seduzidos por toda
a ambiência natalícia e pelo seu centro - a figura amorosa
de Jesus Cristo, único Salvador.
Acresce que, no ano em curso, este tempo do Advento
vai estar indissoluvelmente acompanhado por outra
importante celebração - o Jubileu da Misericórdia
proclamado pelo Papa Francisco, que se iniciará a 8 de
dezembro de 2015 e terminará a 20 de novembro de 2016.
‘Misericordiosos como o Pai’ é a expressão sublinhada no logótipo do Jubileu. E este simples facto desafianos a testar a comparação, que, afinal, não é invenção de
agora: já o Génesis nos apontava como criaturas feitas à
imagem e semelhança de Deus. E nós próprios, aceitamos
sem reticências que Deus é misericordioso a ponto de nos
ter oferecido em Jesus Cristo o rosto da misericórdia.
Então, se Deus é misericordioso e nós a imagem de
Deus, não teremos de realizar a nossa semelhança com
Ele também pela misericórdia? O mesmo é dizer, pelo
acolhimento, pela compreensão, pela tolerância, pela
desculpa, pelo perdão, pelo amor...
Para isso, parece inevitável que cada um de nós proceda a alguns retoques na sua imagem (interior), tantas vezes
destorcida e, por isso, incapaz de refletir a beleza e a
dimensão da misericórdia de Deus: corrigindo alguns descaminhos, eliminando’manchas’ e pequenas imperfeições,
ou, quem sabe, apoucando as maiores e mais difíceis.
O Advento, esse é tempo propício para tais retoques:
provoca-nos a percorrer caminhos de conversão e
desafia-nos a uma arrumação criteriosa do coração e da
vida, «para que Deus possa nascer mais profundamente».
E, então, sim, haverá Natal. Dentro e fora de nós.
[ Carlos Catarino ]

Destaques
‘Lectio Divina’ na Pena

Ao calendário dos encontros
de ‘lectio divina’ divulgados no
último número do ‘Registos’,
deve acrescentar-se também os
que se realizam na Pena, às
terças-feiras, às 21 horas.
Confissões em ordem à
Festa da Palavra

No próximo dia 2 (4ª f),
haverá Confissões na igreja
matriz de Cantanhede, entre as
18 e as 19 horas, para preparação da Festa da Palavra.
Vigília de Oração pelas
Vocações

Vai realizar-se uma Vigília de
Oração pelas Vocações, sextafeira, dia 4, pelas 21h, na igreja
matriz de Cantanhede, dinamizada pelo EZAVAC - Grupo
Vocacional do Arciprestado de
Cantanhede.
Procuremos acolher bem o
grupo e juntar-nos à causa da
oração pelas vocações.
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I DOMINGO DO ADVENTO (ANO C)
A Palavra [excertos]

Reflexão

1ª leitura [Jer 33, 14-16]
Eis o que diz o Senhor: «Dias
virão, em que cumprirei a promessa
que fiz à casa de Israel e à casa de
Judá: Naqueles dias, naquele tempo, farei germinar para David um
rebento de justiça que exercerá o
direito e a justiça na terra. Naqueles
dias, o reino de Judá será salvo e
Jerusalém viverá em segurança.
Este é o nome que chamarão à
cidade: 'O Senhor é a nossa justiça'».

Tempo do Advento. Ao longo de quatro semanas
preparamos o nosso coração para acolher o Senhor Jesus
que quer vir à nossa vida concreta.
Neste primeiro domingo a Palavra de Deus contém em si
um forte apelo a VIGIAR. Vigiar o nosso desânimo, o nosso
exagerado apego às preocupações da vida, a nossa falta de
tempo para as coisas de Deus (para a oração, meditação,
leitura da Bíblia, vida sacramental). Vigiar o nosso egoísmo,
a nossa facilidade em julgar e criticar, em suma vigiar a
nossa falta de caridade uns para com os outros.
A primeira leitura aparece num contexto difícil porque a
Babilónia, com o exército chefiado pelo rei Nabucodonosor,
invade Jerusalém e prende Jeremias. Nestes momentos de
desânimo e desespero o profeta anuncia a fidelidade de
Deus às promessas feitas a David e proclama uma mensagem de esperança: Deus fará surgir um descendente de
David que exercerá o direito e a justiça e trará ao povo a
abundância de paz e de segurança. “O reino de Judá será
salvo e Jerusalém viverá em segurança”.
No Evangelho o cenário é parecido: Jerusalém irá ser
cercada e destruída e virá um tempo de sofrimento. Também
se aproxima o fim da vida terrena de Jesus, após a sua
entrada triunfal em Jerusalém e estão para chegar, tanto para
Ele como para os Seus discípulos, tempos difíceis de
perseguição e de martírio. Jesus anuncia que quando tudo
isto acontecer “erguei-vos e levantai a cabeça porque a
vossa libertação está próxima”.
Também os tempos que hoje vivemos, tão marcados pelo
ódio, pela vingança, guerra, opressão, despertam, muitas
vezes, em nós sentimentos de medo, de insegurança e de
desânimo. É mesmo preciso que o Senhor venha, e nos
acorde, e nos levante da nossa apatia e indiferença. VEM,
SENHOR JESUS! VEM, VEM, QUE TE ESPERAMOS!

Salmo Responsorial
[Sl 24 (25)]

Para Vós, Senhor, elevo a minha
alma.

2ª leitura

[1 Tes 3, 12_4,2]

Evangelho [Lc 21,25-28.34-36]
Naquele tempo, disse Jesus aos
seus discípulos: «Haverá sinais no
sol, na lua e nas estrelas e, na terra,
angústia entre as nações, aterradas
com o rugido e a agitação do mar. Os
homens morrerão de pavor, na
expectativa do que vai suceder ao
universo, pois as forças celestes
serão abaladas. Então, hão de ver o
Filho do homem vir numa nuvem,
com grande poder e glória. Quando
estas coisas começarem a acontecer,
erguei-vos e levantai a cabeça,
porque a vossa libertação está
próxima. Tende cuidado convosco,
não suceda que os vossos corações
se tornem pesados pela
intemperança, a embriaguez e as
preocupações da vida, e esse dia não
vos surpreenda subitamente como
uma armadilha, Pois ele atingirá
todos os que habitam a face da terra.
Portanto, vigiai e orai em todo o
tempo, para que possais livrar-vos
de tudo o que vai acontecer e
comparecer diante do Filho do
homem».

[ Teresa Costa ]
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Por cá...com a Catequese
Caminhada do Advento | I Domingo
EVANGELHO:

Lc 21, 25-28.34-46v

Por cá
Testemunho

“O Espírito Santo,
Espírito de Unidade,
é a alma da missão.”

Com esta frase, inscrita na
lembrança que os Crismandos
receberam no final da cerimó‘Vigiai’
nia, se pretendia lançar a rede
aos nossos jovens para que, de
COMPROMISSO:
ora em diante, se sentissem
também
eles motivados para
1. Assumir o compromisso
dar continuidade à sua camide durante a semana nos
nhada enquanto cristãos. O
questionarmos sobre aquilo
Espírito Santo que recebemos
no Crisma é o mesmo que nos
que Deus nos pede e de
une
e nos faz crer que somos
procurar valorizar o essencial;
parte integrante da grande
família humana, qualquer que
2. Rezar diariamente com a família a oração proposta.
seja a nossa cor ou diferença…
Nunca fez tanto sentido falar
ORAÇÃO:
em
união, em unidade e em
Senhor que eu VEJA...
missão, como nestes tempos
tão conturbados. É preciso
os sinais que anunciam a Tua chegada a cada dia;
ponderar
sobre o mundo que
os sinais que mostram a Tua ação no meio do mundo;
estamos a deixar a estes jovens
os sinais que falam do Teu Amor por mim e pelos irmãos;
e que jovens e que preparação
lhes damos para se guiarem
os sinais que denunciam a Tua presença;
neste mundo.
os sinais que apontam a direção que conduz a Ti.
É com orgulho – não um
orgulho pessoal e vaidoso –
Senhor que eu VIGIE...
mas um orgulho sentido e
o meu coração antes de sentir;
ternurento por cada um deles,
o meu espírito antes de duvidar;
que recordo a experiência das
últimas cinco semanas com o
a minha inteligência antes de falar;
grupo final e, antes delas, os
a minha vontade antes de agir;
últimos oito anos… Valeu a
a minha liberdade antes de decidir;
pena, valeu mesmo a pena!
a minha consciência antes de julgar.
Foi uma cerimónia muito
serena e creio que foi vivida
interiormente de forma intenATIVIDADE NA IGREJA/CAPELA:
sa e consciente. Tudo ajudou: a
Construção progressiva do presépio da comunidade com decoração, o coro, a consciência que cada um tinha do seu
imagens dos pastores e das ovelhas.
papel e o seu significado…
Que esta entrega venha a dar
ATIVIDADE NA SALA DA CATEQUESE:
e que cada um encontre
Participar na construção de um presépio (até 19 dez.) a ser frutos
a
sua
missão
na vida!
leiloado mais tarde (9 jan.) a favor da Obra de Frei Gil.
FRASE-CHAVE:

[ Ana Marques ]
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Agenda Semanal
SEGUNDA 30 nov

TERÇA 1 dez

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

Igreja matriz CNT
8.30h: Eucaristia

QUARTA 2 dez

QUINTA 3 dez

SEXTA 4 dez

Igreja matriz CNT
8.30h: Eucaristia

Igreja matriz CNT
Igreja matriz CNT
8.30h: Eucaristia
8.30h: Eucaristia
18h-19h: Confissões
21h: Vigília de OraHospital
para a Festa da Palavra Portunhos
ção pelas Vocações,
17h: Eucaristia
18.30h-19h: Atendi- d i n am i z a d a p e l o
Varziela
mento pelo pároco
EZAVAC (P. Jerónimo)
Hospital|Misericórdia
14h: Lectio Divina
17.30h-19h: Visita aos
Vale de Água
Outil
doentes
Lemede
19.30h:Eucaristia
18.30h-19h: Atendi19.30h: Eucaristia
Salão P. Vítor Gomes 21.15h: Lectio Divina
mento pelo pároco
Centro Paroquial
21h: C. Cristandade
Vila
Nova
[reunião de grupos]
Salão P. Vítor Gomes 20.30h: XX Percurso
19.30h: Eucaristia
19.30h: Reunião do Alpha (Sessão 8)
Pena
Grupo Carismático
21h: Lectio Divina
Centro Paroquial
21h: Lectio Divina
21h: Reunião de
Outil (igreja)
preparação para o
batismo
21h: Lectio Divina
[ Outil e Portunhos]

SÁBADO 5 dez

DOMINGO 6 dez

Igreja matriz CNT
8.30h-10h:Atendimento
12.30h: Eucaristia

EUCARISTIAS

[Encontro Familiar]

Capela de S. Mateus
11.30h: Eucaristia
[Assoc.Veteranos de Guerra]

---------EUCARISTIAS vespertinas:

18h: Póvoa da Lomba
18h: Varziela
[Festa da Palavra]

19.15h: Pena
21h: Igreja matriz CNT
[Festa da Palavra]
CELEB. DA PALAVRA:

18h: Misericórdia
18h: S. José
19.15h: Lemede
---------CNE
22h: Reunião de Pais

9h: Portunhos
10.15h: Outil
11.30h: Ig. matriz CNT

Informações
Atendimento pelo pároco:
Cantanhede: quartas-feiras | 18h-19h
sábados | 08.30h-10h
Portunhos: quintas-feiras | 18.30h-19h
Outil: sextas-feiras | 18.30h-19h
Visita do pároco a doentes no Hospital e Misericórdia
terças-feiras |17.30h-19h
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 | 961697859
email: unidadepastoraldecantanhede@gmail.com

Contactos
P. João Pedro Lopes da Silva
tel.: 967432017 | 231403824
email: pjoaopedrosilva@gmail.com
Coordenador do boletim "registos"
tel.: 231423156
email: ccregistos@gmail.com

«A Igreja não é uma empresa, não é uma ONG. A Igreja é um mistério, é o mistério do
olhar de Jesus sobre cada um»
Papa Francisco
Ficha Técnica || Carlos Catarino [Coordenação] | Jorge Abreu Catarino [Grafismo]
Carlos Catarino [Retocar a imagem] | Teresa Costa [I Domingo do Advento - Reflexão] | Ana Marques [Por cá|Testemunho] |Manuel
Sebastião e P. João Pedro Silva [Agenda Semanal]

