1.

7 di©as

AGENDA PASTORAL
Iniciativas no âmbito da Semana dos Seminários: segunda‐
feira, dia 11, às 16h00, na Igreja Antiga, Missa, seguida de
Adoração ao Santíssimo. Sábado, dia 16, às 21h30, em Leça
da Palmeira, Vigília Vicarial de Oração pelos Seminários. No
domingo, dia 17, às 17h30, na Igreja Paroquial, Adoração ao
Santíssimo. Ofertórios das missas dos dias 16 e 17 são para
os Seminários.
2.

Terça‐feira, dia 12, às 15h15, encontro mensal do Movimento
Esperança e Vida (apoio a viúvas).

3.

Sexta‐feira, dia 15, às 21h30, reunião plenária do Conselho
Paroquial de Pastoral.

4.

Sábado, dia 16, às 21h30, na Cripta, Pioneiros levam à cena a
comédia “A Igreja mal‐assombrada” (5 “pios”).

5.

Domingo, dia 17, às 16h00, encontro mensal do Movimento Fé

No mês de novembro, somos convidados a partilhar a 2.ª
parte do contributo paroquial, uma vez que a 1.ª se realiza
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6.

CRISTO NÃO PENSA NAQUILO QUE TU ÉS,
MAS NAQUILO QUE PODERÁS CHEGAR A SER!

no mês de março, a não ser que tenham optado por outra
forma de contribuição periódica.

Papa Francisco, Christus vivit, n.º 289
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XXXII DOMINGO COMUM C

e Luz. Às 17h30, encontro de Imigrantes.

SEMANA DOS SEMINÁRIOS 2019
“A Semana dos Seminários de 2019 tem um lema – «Cristo não
pensa apenas naquilo que tu és, mas naquilo que poderás chegar
a ser»

[Christus vivit (CV), n.º 289].

O Santo Padre propõe‐nos uma

atitude de esperança, assente na convicção de que «Jesus
caminha no meio de nós como fazia na Galileia. Ele passa pelas
nossas ruas, detém‐se e olha‐nos sem pressa. O seu chamamento
é atrativo e fascinante» (CV, n.º 277). Hoje, porém, é mais difícil de
escutar e entender pelos jovens, porque são bombardeados
por uma variedade de estímulos e uma multiplicidade de

ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS
Senhor Jesus Cristo, fonte de vida nova,
Tu que não olhas ao que somos
mas ao que poderemos chegar a ser,
abre caminhos de construção do Reino,
ajudando‐nos a ser mansos e humildes de coração.
A Ti, que vives e revelas o imenso amor do Pai,
nós Te pedimos que continues a despertar
o coração dos jovens para que aceitem o desafio de Te seguir,
caminhando em liberdade,
sem medos e resistências,
e, animados pelo Espírito Santo,
se façam ao largo e lancem as redes para a pesca.

propostas geradoras de muito ruído e dispersão. A todos os
cristãos é pedido, durante esta semana e sempre, um especial
apoio e carinho pelos Seminários que se pode manifestar na
oração e na ajuda material. A todos os jovens se renova o apelo
do Papa, para que cada um saiba responder à pergunta: «para
quem sou eu?», começando por reconhecer as qualidades e
carismas que Deus lhe concedeu e dispondo‐se a pô‐los ao
serviço dos outros”.
Dom António Augusto Azevedo,
Presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios

Por intercessão da Virgem Maria e de São José,
nós Te pedimos pelos Seminários,
pelos seminaristas e por todos os jovens
a quem chamas e envias.
Faz que neles brotem sinais de esperança,
sementes de entrega e verdadeiro serviço.
Concede‐nos, pela graça do Batismo,
o dom da escuta da Tua voz e da resposta generosa,
colaborando na edificação do Reino de Deus.
Ámen.

