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NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Olá, amigos, estamos de volta
neste princípio do
mês de outubro.
Outubro traznos sempre à memória as missões
e o rosário. Não esqueçamos que outubro é o segundo mês mariano: em maio
iniciaram e em outubro concluíram-se
as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Por esta razão aqui vos deixo hoje
alguns pensamentos sobre o rosário.
O santo rosário é uma prática religiosa de devoção mariana muito difundida entre os católicos romanos, que o
rezam tanto pública quanto individualmente. Consiste na recitação seriada
de orações com o auxílio de uma corrente com contas ou nós, que recebe o
mesmo nome. O rosário também compreende a contemplação de determinadas passagens da vida de Jesus
Cristo e de sua mãe, a Virgem Maria,
que, segundo a doutrina da Igreja Católica, são de especial relevância para a
história da salvação e que recebem o
nome de "Mistérios".
O rosário é tradicionalmente dividido em quatro partes iguais, com cinquenta contas cada. Cada parte compreende um conjunto especial de cinco
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mistérios: os Mistérios Gozosos, os Dolorosos, os Gloriosos e os Luminosos.
A oração do santo rosário surge
aproximadamente no ano 800 à sombra dos mosteiros e conventos, como
"Saltério" dos leigos.
Segundo uma tradição, a Igreja católica recebeu o rosário em sua forma
atual, em 1214 quando a Virgem Maria
apareceu a São Domingos de Gusmão e o entregou como uma arma poderosa para a conversão dos hereges e
outros pecadores daquele tempo.
Desde então sua devoção propagou-se
rapidamente em todo o mundo, acompanhado de incríveis e milagrosos episódios.
A palavra rosário significa 'Coroa de
Rosas'. É uma antiga devoção católica em que a Virgem Maria revelou
que cada vez que se reza uma Ave Maria lhe é entregue uma rosa e por cada
rosário completo lhe é entregue uma
coroa de rosas. Em quase todas as Suas
aparições, Maria Santíssima exibiu e
estimulou a devoção do rosário. Em
outubro de 1917, revelou-se aos videntes de Fátima como Senhora do rosário
e sempre pedia que o rezássemos todos os dias para evitar a guerra e alcançar a conversão dos pecadores.

Pe. Manuel Silva

Liturgia da Palavra – 27º domingo Comum
07.10.2018
Leitura do Livro do Génesis
Disse o Senhor Deus:
«Não é bom que o homem esteja só:
vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele».
Então o Senhor Deus, depois de ter formado da terra
todos os animais do campo e todas as aves do céu,
conduziu-os até junto do homem, para ver como ele os chamaria,
a fim de que todos os seres vivos fossem conhecidos
pelo nome que o homem lhes desse.
O homem chamou pelos seus nomes todos os animais domésticos,
todas as aves do céu e todos os animais do campo.
Mas não encontrou uma auxiliar semelhante a ele.
Então o Senhor Deus fez descer sobre o homem um sono profundo
e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela,
fazendo crescer a carne em seu lugar.
Da costela do homem o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem.
Ao vê-la, o homem exclamou:
«Esta é realmente osso dos meus ossos e a minha carne.
Chamar-se-á mulher, porque foi tirada do homem».
Por isso, o homem deixará pai e mãe, para se unir à sua esposa,
e os dois serão uma só carne.
Palavra do Senhor!
Refrão: “O SENHOR NOS ABENÇOE EM TODA A NOSSA VIDA.”
Leitura da Epístola aos hebreus
Irmãos:
Jesus, que, por um pouco, foi inferior aos Anjos,
vemo-l’O agora coroado de glória e de honra
por causa da morte que sofreu,
pois era necessário que, pela graça de Deus,
experimentasse a morte em proveito de todos.
Convinha, na verdade, que Deus, origem e fim de todas as coisas,
querendo conduzir muitos filhos para a sua glória,
levasse à glória perfeita, pelo sofrimento, o Autor da salvação.
Pois Aquele que santifica e os que são santificados
procedam todos de um só.
Por isso não Se envergonha de lhes chamar irmãos.
Palavra do Senhor

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Aproximaram-se de Jesus uns fariseus para O porem à prova
e perguntaram-Lhe: «Pode um homem repudiar a sua mulher?»
Jesus disse-lhes: «Que vos ordenou Moisés?»
Eles responderam: «Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio,
para se repudiar a mulher».
Jesus disse-lhes:
«Foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deixou essa lei.
Mas, no princípio da criação, ‘Deus fê-los homem e mulher.
Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa,
e os dois serão uma só carne’. Deste modo, já não são dois, mas uma só carne.
Portanto, não separe o homem o que Deus uniu».
Em casa, os discípulos interrogaram-n’O de novo sobre este assunto.
Jesus disse-lhes então: «Quem repudiar a sua mulher e casar com outra,
comete adultério contra a primeira.
E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério».
Apresentaram a Jesus umas crianças para que Ele lhes tocasse,
mas os discípulos afastavam-nas. Jesus, ao ver isto, indignou-Se e disse-lhes:
«Deixai vir a Mim as criancinhas, não as estorveis:
dos que são como elas é o reino de Deus.
Em verdade vos digo:
Quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará nele».
E, abraçando-as, começou a abençoá-las, impondo a mão sobre elas.
Palavra da Salvação

MEDITANDO…
“Não separe o homem o que Deus uniu…” Jesus coloca o dedo na ferida… O divórcio é sempre um fracasso, um sofrimento. Mas entrou nos costumes como uma
realidade normal, um “direito”!
Jesus está contra a corrente… Palavra incompreensível para muitos homens e mulheres, qualquer que seja a sua idade! Na sua resposta aos fariseus, Jesus recorre a
um critério a que geralmente se presta pouca atenção.
Vai ao “princípio da criação”, à vontade primeira, à vontade criadora de Deus. Ora,
esta vontade é que os seres humanos se tornem “imagens de Deus”, na medida em
que aceitem entrar uns e outros nas relações de amor recíproco, porque Ele, Deus, é
eterno movimento de amor no seu Ser mais profundo.
O amor humano, sob todas as suas formas, não nasceu dos acasos da evolução
biológica. É dom de Deus. Quando os homens recusam este dom, impedem Deus de
imprimir neles a sua imagem. (fonte: www.dehonianos.org)

Pensamento da semana
Que o Senhor te abençoe… Como seria belo, em cada manhã desta semana,
dizer-se bom dia, em família, com as simples palavras do salmista:
“Que o Senhor te abençoe…”
Anedota da semana
O marido diz para a mulher:
– O que é que farias se eu ganhasse no Euromilhões?
A mulher responde-lhe:
– Eu queria a minha metade e deixava-te definitivamente, meu anormal!
Responde-lhe ele:
– Excelente! Ganhei 11 euros, tens aqui os teus 5,5 euros e podes ir andando!

Avisos da Semana
1. PEREGRINAÇÃO DA PARÓQUIA A FÁTIMA: será no dia 13 de outubro. com saída às 08,00h e chegada prevista às 19,00h. As inscrições realizam-se junto do Sr.
Diác Fernandes. O preço por pessoa é de 10,00€. O almoço é por conta própria.

2. PREPARAÇÃO INTENSIVA PARA CRISMAS: continuam a decorrer as sessões intensivas para o Crisma,

3. ROSÁRIO SOLENE: Por ser dia 13 de outubro e por se encerrar neste dia, o ciclo das seis peregrinações aniversárias das aparições vamos rezar o rosário solene, às 21,00h.

4. INICIO DO SÍNODO PARA OS JOVENS: No passado dia 03 de outubro teve início, em Roma, o Sínodo Para os Jovens, sob o tema: “Jovens, a fé e o discernimento vocacional. Rezemos pelos bons frutos deste sínodo.

5. RESUMO DE CONTAS DA COMISSÃO DE FESTAS CESSANTE: Encontram-se expostos na vitrine interior da Igreja Paroquial, durante 15 dias, os resumos de
contas da Comissão de Festas, referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018.

6. CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL: Convidam-se todos os membros para o
Conselho Paroquial de outono, a realizar no dia 21 de outubro pelas 15,00h. Já
se encontram disponíveis as convocatórias com a respetiva agenda de trabalhos, no acolhimento.
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