Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos
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À Mesa
da Palavra

A Palavra Desceu

Solenidade da Imaculada Conceição

A Palavra de Deus é o sujeito que move a história, inspira os profetas, prepara o caminho
do Messias e convoca a Igreja. O próprio Jesus é a Palavra divina que se fez carne no seio
virginal de Maria: nele, Deus revelou-se plenamente, disse-nos e deu-nos tudo, abrindo-nos
os tesouros da sua verdade e da sua misericórdia. Portanto a Palavra desceu, a fim de
que a terra, que antes era um deserto, produzisse os seus frutos para nós.
Santo Ambrósio

No próximo sábado, dia 8, celebramos a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Haverá missa às 11h00, mas não teremos missa vespertina sexta – feira. Na missa,
as crianças do primeiro ano da catequese celebram a Festa da Ave Maria, e estarão também presentes as crianças do grupo do despertar da fé, e as suas famílias.

Novo Ano Litúrgico – Ano C – S. Lucas
sabia que...

Iniciamos um novo Ano Litúrgico, durante o qual
celebramos, ao ritmo do tempo e da nossa
precariedade, a plenitude da nossa fé. O ano
litúrgico estrutura-se em 3 grandes ciclos: o
pascal (Quaresma, Tríduo Pascal e Tempo Pascal), o natalício (Advento e Tempo do Natal) e
o Tempo Comum. Há que referir também o
“Santoral” – calendário das celebrações da
Virgem e dos Santos – que atravessa todo o
ano. Ano C, uma vez que, é o Evangelho de
Lucas, aquele que na maioria dos Domingos e
Festas, será proclamado.

S. Francisco Xavier (1506-1552)
Sacerdote Jesuíta Espanhol, companheiro de
Sto. Inácio de Loyola. Estudou na Universidade
de Paris, recebendo os graus de Mestre em
Artes e Teologia. Ordenado sacerdote em
1537, foi o escolhido como Legado do Papa
para Evangelizar o Oriente, a pedido do Rei
João III de Portugal. Chegou a Goa em 1537.
Durante 10 anos foi o infatigável propagador
do Evangelho na Índia, em Malaca e, a partir
de 1549, no Japão. Quando ia iniciar a Evangelização da China, morre na ilha de Sanchão, em frente da cidade de Cantão. Caloroso e afável, diplomata e erudito, tenaz e
ousado, Francisco transmitia a sua Fé com
enorme entusiasmo e convicção. Foi o grande
pioneiro dos Missionários no Extremo Oriente,
revelando o seu espírito aberto, inovador e a
sua enorme capacidade como organizador.
Considerado como o fundador das modernas
missões, foi proclamado Padroeiro das Missões, em 1927.
05 - Lisboa - UCP – Conferência sobre “A presença da Igreja no mundo (Constituição Gaudium et Spes” por D. José Policarpo.
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Venda de Natal
Inicia neste fim de semana a venda de Natal
da nossa Paróquia, organizada pelo nosso
Centro Social Paroquial. Comprando aqui as
suas prendas de Natal, estará a ajudar esta
nossa Instituição que presta um serviço tão relevante no apoio às pessoas mais necessitadas.

Dia de Retiro Inter paroquial
Como já é habitual, teremos em tempo de Advento um dia de retiro inter - paroquial. Será
no Centro Pastoral de Miraflores, na segunda
– feira, dia 10, iniciando às 10h00 e terminando na missa das 18h00, na igreja de Miraflores. Podemos contar com uma refeição
leve, para não termos de nos deslocar às nossas casas para almoçar. Será pregador o padre Vítor Gonçalves, pároco de São Domingos,
na Baixa.
Vigiai sobre a vossa vida, que as vossas lâmpadas se não apaguem, não desaperteis os
vossos cintos, estai prontos, porque não sabeis
a hora em que o Nosso Senhor virá.
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Advento
Tempo de graça. Oportunidade. Tempo para
recentrar a vida no essencial, Tempo para voltar o coração para Deus. Tempo de (re)
começo! Tempo para preparar... Deus Vem!
Erri de Luca

Senhora do Advento
Virgem. Sempre Virgem. Sem pecado concebida. A Ti, Jovem donzela de Nazaré, Em quem
vem habitar o Deus da Vida, Chegam estes
rogos, estes prantos… São clamores e cantos,
São gritos de uma fé firme, São hinos de uma
voz trémula. A Ti, Senhora do Advento, Confio
todos os meus tormentos, O que sou e o que hei
-de ser… Em Ti, eu quero ver O meu Redentor
Vivo, Feito homem, Deus-Menino… Ele, Princípio
e Fim, Fruto do amor de Deus Que incarna com
teu SIM!
Um sacerdote (diocese de Coimbra)
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