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PARABÉNS, FAMÍLIAS!

Olá estimadas famílias. Saudações natalícias. Hoje estais todas de parabéns! Celebramos o dia da Sagrada família.
Quero deixar para vossa meditação um
extrato da “Amoris laetitia”:
Com efeito, não poderemos encorajar
um caminho de fidelidade e doação recíproca, se não estimularmos o crescimento,
a consolidação e o aprofundamento do
amor conjugal e familiar.
De facto, a graça do sacramento do
matrimónio destina-se, antes de mais

Editoria
nada, «a aperfeiçoar o amor dos cônjuges». Também aqui é verdade que,
«Ainda que eu tenha tão grande fé que
transporte montanhas, se não tiver amor,
nada sou. Ainda que eu distribua todos os
meus bens e entregue o meu corpo para
ser queimado, se não tiver amor de nada
me vale» (1 Cor 13, 2-3).
Mas a palavra «amor», uma das mais
usadas, muitas vezes aparece desfigurada.
No chamado hino à caridade, escrito por
São Paulo, vemos algumas características
do amor verdadeiro:
«O amor é paciente, o amor é prestável;
não é invejoso, não é arrogante
nem orgulhoso,
nada faz de inconveniente,
não procura o seu próprio interesse,
não se irrita,
nem guarda ressentimento,
não se alegra com a injustiça,
mas rejubila com a verdade.
Tudo desculpa, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta» (1Cor 13, 4-7).
Isto pratica-se e cultiva-se na vida que
os esposos partilham dia-a-dia entre si e
com os seus filhos. (AL n 89-90)
Queridas famílias, cultivai, o amor, a paciência, o respeito a ternura; sede felizes.
De famílias com boa formação humana e
cristã depende o futuro e a beleza da
Igreja.
Pe. Manuel Silva

Leitura do Livro de Ben-Sirá
Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a autoridade da mãe.
Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados
e acumula um tesouro quem honra sua mãe.
Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos
e será atendido na sua oração.
Quem honra seu pai terá longa vida,
e quem lhe obedece será o conforto de sua mãe.
Filho, ampara a velhice do teu pai e não o desgostes durante a sua vida.
Se a sua mente enfraquece, sê indulgente para com ele
e não o desprezes, tu que estás no vigor da vida,
porque a tua caridade para com teu pai nunca será esquecida
e converter-se-á em desconto dos teus pecados.
Palavra do Senhor!
S. RESPONSORIAL: DITOSOS OS QUE TEMEM O SENHOR,
DITOSOS OS QUE SEGUEM OS SES CAMINHOS.
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos: Como eleitos de Deus, santos e prediletos,
revesti-vos de sentimentos de misericórdia,
de bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente,
se algum tiver razão de queixa contra outro.
Tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também.
Acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição.
Reine em vossos corações a paz de Cristo,
à qual fostes chamados para formar um só corpo. E vivei em ação de graças.
Habite em vós com abundância a palavra de Cristo,
para vos instruirdes e aconselhardes uns aos outros com toda a sabedoria;
e com salmos, hinos e cânticos inspirados,
cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão.
E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras,
seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças, por Ele, a Deus Pai.
Esposas, sede submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor.
Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com aspereza.
Filhos, obedece em tudo a vossos pais, porque isto agrada ao Senhor.
Pais, não exaspereis os vossos filhos, para que não caiam em desânimo.
Palavra da Salvação!

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa.
Quando Ele fez doze anos, subiram até lá, como era costume nessa festa.
Quando eles regressavam, passados os dias festivos,
o Menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem.
Julgando que Ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem
e começaram a procurá-l’O entre os parentes e conhecidos.
Não O encontrando, voltaram a Jerusalém, à sua procura.
Passados três dias, encontraram-n’O no templo,
sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas.
Todos aqueles que O ouviam
estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas.
Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados; e sua Mãe disse-Lhe:
«Filho, porque procedeste assim connosco?
Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura».
Jesus respondeu-lhes: «Porque Me procuráveis?
Não sabíeis que Eu devia estar na casa de meu Pai?»
Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse.
Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso.
Sua Mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração.
E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça,
diante de Deus e dos homens.
Palavra da Salvação

Pensamento da semana
“As famílias felizes parecem-se todas;
as famílias infelizes são infelizes cada uma à sua maneira”. (Leon
Tolstói)

ANEDOTA DA SEMANA
Um homem apresenta-se num bar com um lenço atado, dando a volta por cima
da cabeça e por baixo do queixo, apertado.
- O que é isso, pá? - pergunta-lhe um amigo –
Dói-te a cabeça? Os dentes? Ou foi algum desastre?
- Nada disso. Morreu a minha sogra.
- Então?... Morreu-te a sogra...e porque é que trazes os queixos amarrados?
- É para não me rir!!!

Avisos da Semana
1. MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS: na segunda-feira, dia 31 de dezembro, às 19,00h
celebraremos uma missa de ação de graças, pelos benefícios que recebemos
ao longo de 2018. Integraremos as vésperas de Santa Maria Mãe de Deus.

2. HORÁRIO DAS MISSAS NO DIA DE ANO NOVO (09,00h e 11,00h).
Comentári0

A fidelidade é a manifestação da fé. Maria e José cumprem fielmente a peregrinação anual a Jerusalém, aí se associam a Jesus. Este fará, vinte anos mais tarde, a
sua peregrinação, a sua Páscoa, e andará de novo “perdido” durante três dias, antes de ser “reencontrado”, desta vez pelos seus discípulos, na manhã de Páscoa. O
questionamento faz parte da fé.
Maria e José estão “estupefactos” e interrogam Jesus: “Porque nos fizeste isto?”
E não compreendem a resposta do seu filho. Maria “guardava tudo isso no seu coração”, sem dúvida para não esquecer.
A meditação permite entrar no pensamento de Deus para se lhe submeter. Se
Jesus, voltando a Nazaré, era submisso a seus pais, estes aceitarão submeter-se à
vontade de Deus. Maria e José realizaram uma verdadeira peregrinação efetuando,
não somente a caminhada de Nazaré a Jerusalém, mas sobretudo a caminhada do
questionamento ao ato de fé. Maria disse o “sim” da anunciação, para que tudo se
realizasse segundo a vontade de Deus. Um “sim” que ela voltará a dizer ao pé da
cruz, mesmo no questionamento…(fonte: www.dehonianos.org)

3. ADORAÇÃO EUCARÍSTICA JUNTO AO PRESÉPIO: por ser a primeira quinta-feira
de 2019, dia 03 de janeiro teremos adoração eucarística, em tempo de Natal,
as 21,00h.

4. PRIMEIRO SÁBADO: será no próximo dia 05 de janeiro junto com a eucaristia
das 09h. A animação continua a cargo do movimento da Legião de Maria

5. REUNIÃO GERAL DE CATEQUISTAS: será na sexta Feira dia 04.01, às 21,00h.
6. REINÍCIO DA CATEQUESE (2º PERIODO): será nos dias 5 e 6 de janeiro, nos horários habituais.
========================================
=================
Propriedade: Fábrica da Igreja da Paróquia do Coração Imaculado de Maria,
R/ do Coração de Maria, 2735-470 CACÉM
Tel: 219142550; Tm 929054182

Sítio da Paróquia: www.paroquiadocacem.net // Correio eletrónico: igrejacacem@sapo.pt

