Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos

Cruz Quebrada - Dafundo

O Sacerdote é Ministro da Palavra de Deus

Semana dos Seminário – 8a15 de Novembro

O sacerdote é ministro da Palavra de Deus, é
consagrado e enviado a anunciar a todos o
Evangelho do Reino, chamando cada homem à
obediência da fé e conduzindo os crentes a um
conhecimento e comunhão sempre mais profundos
do mistério de Deus, revelado e comunicado a
nós em Cristo.
A vocação ao sacerdócio requer que sejam
consagrados «na verdade». O próprio Jesus
formula esta exigência referindo-se aos seus
discípulos: «Consagra-os na verdade. A tua
palavra é a verdade. Assim como Tu Me enviaste
ao mundo, também Eu os envio ao mundo» (Jo
17, 17-18). Os discípulos, de certo modo, «são
atraídos para a intimidade de Deus por meio da
sua imersão na Palavra divina. Esta é, por assim
dizer, o banho que os purifica, o poder criador
que os transforma no ser de Deus».

Olhou-os com Misericórdia
Todos os anos, a celebração da Semana dos
Seminários nos convida e interpela à reflexão, à
oração, à solicitude e ao interesse pelos Seminários.
Neste mundo em permanente transformação, apesar
das dificuldades vocacionais, a Igreja está certa de
que o Senhor continua a chamar pessoas para servir
o seu povo pelo sacerdócio.
Sempre, mas particularmente nesta semana,
procuremos rezar pelas vocações sacerdotais. Que as
famílias sejam escolas de discernimento vocacional e
acolham na alegria o dom da vocação. Que os
seminários formem os padres que o presente e o
futuro reclamam. Padres apaixonados por Deus e
dedicados ao homem.

Verbum Domini

A nossa paróquia deseja acolher uma
família de refugiados
Em resposta ao desafio lançado pelo Papa
Francisco a todas as paróquias da Europa para
que acolham uma família de refugiados,
realiza-se no próximo dia 11 de Novembro,
quarta-feira, pelas 21h30, no Centro Paroquial
de Miraflores,
o primeiro de um ciclo de
encontros abertos à comunidade, preparatórios
do acolhimento de refugiados na nossa
paróquia.
O primeiro encontro destina-se a abordar o
drama dos refugiados que chegam à Europa no
contexto da actual crise humanitária, o direito
de asilo como direito fundamental da pessoa
humana, as responsabilidades de cada um de
nós, pretendendo ainda desfazer medos e mitos
associados aos refugiados. Tudo isto, a partir
dos critérios evangélicos que devem pautar
toda a reflexão e acção cristãs. Todos somos
convidados a participar nestes encontros e a
preparar-nos para acolher com alegria, na
nossa comunidade, quem procura essencialmente
paz e segurança.

Vigília de Oração pelos Seminários
O Seminário dos Olivais convida-nos a participar
numa vigília de oração no mesmo seminário, aberta
principalmente às paróquias que acolhem
seminaristas na sua formação pastoral. Será na
próxima quarta feira, dia 11, precisamente na
semana de oração pelos seminários diocesanos.

A Igreja Está do Lado da Vida
A Igreja é chamada a manifestar novamente a todos,
com uma firme e mais clara convicção, a vontade de
promover, com todos os meios e de defender contra
todas as insídias a vida humana, em qualquer
condição e estado de desenvolvimento em que se
encontre.
Por tudo isto a Igreja condena como ofensa grave à
dignidade humana e à justiça todas aquelas
actividades dos governos ou de outras autoridades
públicas, que tentam limitar por qualquer modo a
liberdade dos cônjuges na decisão sobre os filhos.
Consequentemente qualquer violência exercitada por
tais autoridades em favor da contracepção e até da
esterilização e do aborto procurado, é absolutamente
de condenar e de rejeitar com firmeza. Do mesmo
modo é de reprovar como gravemente injusto o facto
de nas relações internacionais, a ajuda económica
concedida para a promoção dos povos ser
condicionada a programas de contracepção,
esterilização e aborto procurado.
S. João Paulo II, Familiaris Consortio, 22/11/1981, n. 30/III

Senhor Jesus
Ao passares junto a nós,
Olha-nos com Misericórdia,
Chama-nos e escolhe-nos,
Concede-nos a graça de,
Seduzidos,
Nos erguermos para Te seguir.
Que o Teu olhar misericordioso
Dê, aos sacerdotes,
a fidelidade,
Aos Seminaristas,
amor à Vocação,
Aos jovens,
Alegria para o caminho.
Senhor Jesus,
concede a toda a Igreja,
felizes e santas
vocações sacerdotais.
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