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Um tempo de graça
Aproximamo-nos do final de mais um ano civil e não
podemos deixar de olhar em perspetiva para os passos dados,
de forma particular desde o, ainda não muito longínquo, dia
20 de setembro. Não que estes passos dependam do pároco
recém-chegado, mas antes porque esse dia significa o início
de uma nova etapa e de uma forma concreta de caminharmos
em unidade.
Na verdade, tem sido tempo para crescermos na consciência de que somos uma só unidade pastoral formada por três
paróquias (com vários lugares), e não um conjunto de pelo
menos oito comunidades. Fruto de um esforço de aproximação e de partilha, conseguimos elaborar um calendário (anual)
e uma agenda (revista a nível do esquema das celebrações
eucarísticas) pastorais comuns que contemplem as dinâmicas
dos vários grupos paroquiais e movimentos. Vem-se reorganizando a catequese, dotando-a de fundos e procurando a
motivação dos catequistas, a participação ativa dos catequizandos, e a responsabilização dos encarregados de educação.
Conseguiu-se apurar o valor da dívida acumulada até outubro
deste ano, em nome da paróquia de Cantanhede/Jornal Boa
Nova, que ronda os € 73.000,00, e começaram-se a criar condições para uma estabilização financeira e para a amortização progressiva da dívida. Ao mesmo tempo, levaram-se a cabo algumas iniciativas, como por exemplo: o renascimento do
Conselho Pastoral da Unidade Pastoral; formações de carácter
geral para setores paroquiais determinados; a preparação próxima e crismação de 27 crismandos; a visita aos doentes das
várias paróquias; e o início do restauro (pago pelo Apostolado
da Oração) de um altar lateral da igreja de Cantanhede.
Mas, o caminho está apenas iniciado... De facto, o
boletim “Registos” desta semana faz-se acompanhar de um
conjunto de orientações pastorais que deverão entrar em
vigor a partir do dia 1 de janeiro, necessárias para que o
trabalho pastoral possa ser assegurável (pelo menos no que
diz respeito ao pároco) e espelhar as diretrizes diocesanas.
Entretanto, iniciamos esta semana o Ano Jubilar da
Misericórdia. Que seja para todos nós um tempo de graça!
[ P. João Pedro Silva ]

Destaques
Bênção das grávidas

A realizar nas eucaristias dos
dias 7 e 8 de dezembro.
Aniversário da ordenação do P. João Pedro

O nosso pároco, P. João
Pedro, celebra no próximo dia
11 o 4.º aniversário da sua ordenação sacerdotal. Parabéns!
Diocese: Início do
Jubileu da Misericórdia

Dá-se já na próxima 3ª feira,
dia 8, a abertura do Jubileu da
Misericórdia, com destaque
para alguns eventos na diocese:
Ÿdia 8, às 16h, na Sé Velha
de Coimbra: Abertura do
Santuário de Santa Maria,
Mãe da Misericórdia, com
oração de Vésperas;
Ÿdia 12, às 21h, na igreja de
Santa Cruz: Abertura do
Santuário da Reconciliação, com vigília de oração
dia
Ÿ 13, às 16h, na Sé Nova:
Abertura da Porta Santa do
Jubileu da Misericórdia,
seguida de Eucaristia.

[ 2 ] Liturgia e Vida

II DOMINGO DO ADVENTO (ANO C)
A Palavra [excertos]

Reflexão

1ª leitura [Bar 5, 1-9]
[...] Levanta-te, Jerusalém, sobe
ao alto e olha para o Oriente: vê os
teus filhos reunidos[...]. Deus
decidiu abater todos os altos montes
e as colinas seculares e encher os
vales, para se aplanar a terra, a fim
de que Israel possa caminhar em segurança, na glória de Deus. Também
os bosques e todas as árvores
aromáticas darão sombra a Israel,
por ordem de Deus, porque Deus
conduzirá Israel na alegria, à luz da
sua glória, com a misericórdia e a
justiça que d'Ele procedem.

Estamos no segundo domingo do Advento. João Batista
aparece como uma voz no deserto, fazendo um forte apelo à
conversão para prepararmos o “Caminho do Senhor“. É o
grande pregador do Advento, que ainda hoje nos ensina a
preparar o caminho para o Natal. O Profeta Baruc também
nos anuncia o “Caminho” de um novo “Êxodo”. O povo
sofria no exílio, e ele dirige uma profecia cheia de esperança
e vibrante de alegria: o próprio Deus preparará o caminho do
regresso. O Advento é, pois, um tempo favorável para o
nosso “êxodo”. Devemos desfazer-nos das cadeias que nos
impedem a ação libertadora de Deus. Mas S. Paulo lembranos ainda que devemos progredir na vida cristã através do
amor, um amor comprometido para com todos: é esse o
caminho da perfeição; só assim podemos manter-nos
vigilantes na espera do Senhor.
A missão de S. João Batista, narrada por S. Lucas, é uma
longa introdução histórica, que nos situa no espaço e no
tempo. Tudo começa no deserto. Na História de Israel, o
deserto lembrava muitas coisas: Libertação, Purificação,
Aliança, a Esperança da Terra Prometida. É aí que ele faz o
apelo à conversão. Esse processo de conversão é um
verdadeiro êxodo da terra da opressão para a terra nova da
liberdade, da graça e da paz. A voz do deserto grita e propõe
a conversão para desbloquear os caminhos, para ver a
“salvação de Deus”. Salvação oferecida a todos os homens e
ao homem todo como anúncio de esperança. A nossa
reflexão, hoje, deve levar-nos ainda refletir que Deus não é
uma coisa a comprar ou a vender. Deus é alguém a quem se
acolhe porque sim, porque se deseja pacificar o coração e
viver “como Deus manda”. Deus é “notícia” e “ tem
interesse “ para aqueles que estejam dispostos ao que é
novo, a mudar e a fazer reformas na sua vida.

Salmo Responsorial
[Sl 125 (126)]

O Senhor fez maravilhas em favor
do seu povo.

2ª leitura

[Filip 1, 4-6.8-11]

Evangelho [Lc 3, 1-6]
No décimo quinto ano do reinado
do imperador Tibério, quando
Pôncio Pilatos era governador da
Judeia, Herodes tetrarca da Galileia,
seu irmão Filipe tetrarca da região
da Itureia e Traconítide e Lisânias
tetrarca de Abilene, no pontificado
de Anás e Caifás, foi dirigida a
palavra de Deus a João, filho de
Zacarias, no deserto. E ele
percorreu toda a zona do rio Jordão,
pregando um baptismo de
penitência para a remissão dos
pecados, como está escrito no livro
dos oráculos do profeta Isaías:
«Uma voz clama no deserto:
'Preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas. Sejam
alteados todos os vales e abatidos os
montes e as colinas; endireitem-se
os caminhos tortuosos e aplanem-se
as veredas escarpadas; e toda a
criatura verá a salvação de Deus'».

[ Eurico Matos ]

Igreja em notícia [ 3 ]

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

Lc 3, 1-6

No Vaticano
Jubileu quer despertar
«revolução da ternura»
face a cenários de
violência e exploração

O Papa Francisco quer que o
Jubileu da Misericórdia
provoque uma “revolução da
FRASE-CHAVE:
ternura” nos mais diversos ní‘Misericórdia
veis, prometendo um “gesto”
simbólico durante cada mês do
COMPROMISSO:
Ano Santo extraordinário (dezembro 2015 - novembro 2016).
1. Assumir o compromisso de
“A revolução da ternura é o
durante a semana perdoarmos
que temos de cultivar como
fruto deste ano da misericóras ofensas e os ressentimentos
dia:
a ternura de Deus para
que temos uns com os outros.
com cada um”, disse, em entrevista à revista oficial do
2. Rezar diariamente em família a oração proposta.
Jubileu, ‘Credere’, divulgada
3. Fazer exame de consciência e celebrar o Sacramento da esta semana pelo Vaticano.
Francisco adiantou que o
Reconciliação (Confissão) durante o Advento.
programa prevê “muitos
[na igreja de Outil, 14 de dezembro, às 20.30h;
gestos” e que ele próprio irá
na igreja de Portunhos, 15 de dezembro, às 20.30h;
concretizar
“um gesto
na igreja de Cantanhede, 16 de dezembro, às 20.30h]
diferente” numa sexta-feira de
cada mês, durante o Jubileu da
Misericórdia, promovendo
ORAÇÃO:
uma “atitude mais tolerante,
ENSINA-NOS, SENHOR:
mais paciente, mais terna”.
O Papa nega que este ano
a aceitar, com humildade a Tua Misericórdia;
santo
seja uma “estratégia”,
a viver com entusiasmo, o nosso Batismo;
mas diz que é algo presente na
tradição da Igreja e que, pesa transformar com fé, a tristeza em alegria;
soalmente, lhe vem de dentro.
a escutar com preocupação, o grito dos que chamam por nós; “O mundo tem necessidade
a despertar com coragem, a nossa consciência adormecida; de descobrir que Deus é Pai,
que é misericórdia, que a cruela espalhar, com confiança o Teu perdão e a Tua paz;
dade não é o caminho”, apelou.
Neste sentido, o Papa admia perdoar com alegria, mesmo que custe.
tiu que a Igreja tem por vezes a
“tentação” de seguir uma “linATIVIDADE NA IGREJA/CAPELA:
ha dura” e sublinhar apenas as
“normas morais”, esquecendo
Construção progressiva do presépio da comunidade com que
“muita gente está fora”.
imagens dos Magos a partirem, guiados por uma estrela.
Francisco retoma a imagem
do “hospital de campanha”
para definir a missão da Igreja
ATIVIDADE NA SALA DA CATEQUESE:
nos dias de hoje, face a “tanta
Participar na construção de um presépio (até 19 dez.) a ser gente
ferida e destruída”.

leiloado mais tarde (9 jan.) a favor da Obra de Frei Gil.
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Agenda Semanal
SEGUNDA 7 dez

TERÇA 8 dez

Igreja matriz CNT
21h: Eucaristia
vespertina da Festa
da Imaculada
Conceição

EUCARISTIAS:

QUARTA 9 dez

Igreja matriz CNT
9h: Portunhos
8.30h: Eucaristia
10.15h: Outil
Varziela
11.30h: I. matriz CNT 14h: Lectio Divina
18h: S. José
Póvoa da Lomba
[Festa da Palavra e da 19.30h: Eucaristia
Esperança]

18h: Misericórdia
19.15h: Lemede
CEL. DA PALAVRA::

18h: Póvoa Lomba
18h: Varziela
19.15h: Pena
---------Pena
21h: Lectio Divina

SÁBADO 12 dez

EUCARISTIAS vespertinas:

[Festa da Esperança]

CELEB. DA PALAVRA:

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

[Festa da Palavra]
----------

Miranda do Corvo
21h:Festival Juvenil da Canção, c/ o Grupo Cantar-Te

SEXTA 11 dez
Igreja matriz CNT
8.30h: Eucaristia

Centro Paroquial
Hospital
16h: Festa de Reis 15h: Eucaristia e
(CNE)
Festa de Natal
20.30h: XX Percurso
Outil
Alpha (Sessão 9)
Salão P. Vítor Gomes
18.30h-19h: AtendiPortunhos
mento pelo pároco
19.30h: Reunião do
Grupo Carismático 18.30h-19h: Atendi- 19.30h: Eucaristia
mento pelo pároco
21h: Lectio Divina
19.30h:Eucaristia
Outil (igreja)
Outil
21h: Lectio Divina
[ Outil e Portunhos] 2 1 h : A d o r a ç ã o
eucarística
Lemede
21.15h: Lectio Divina

DOMINGO 13 dez

Igreja matriz CNT
EUCARISTIAS
8.30h-10h:Atendimento
9h:
Portunhos
pelo pároco
[Festa da Esperança]
14.30h-17h: Encontro
Geral de Acólitos
10.15h: Outil
Fonte de S. Pedro
[Festa da Esperança]
22h: Celebração da partida
11.30h:
Ig. matriz CNT
dos Caminheiros do CNE
------------------18h: Varziela
18h: Póvoa da Lomba
19.15h: Pena
21h: Igreja matriz CNT

QUINTA 10 dez
Igreja matriz CNT
8.30h: Eucaristia

Igreja matriz CNT
16h: Concerto de Natal
oferecido pela Câmara
Municipal
Sé Nova - Coimbra
16h: Abertura da Porta
Santa do Jubileu da
Misericórdia + Eucaristia

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 revolução da ternura é o que temos de cultivar como fruto deste ano da misericórdia: a ternura
de Deus para com cada um.»
Papa Francisco
Ficha Técnica || Carlos Catarino [Coordenação] | Jorge Abreu Catarino [Grafismo]
P. João Pedro Silva [Um tempo de graça] | Eurico Matos [II Domingo do Advento - Reflexão] | Manuel Sebastião e P. João Pedro Silva
[Agenda Semanal]

