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“ A paz esteja convosco!”

Imaginem que entram numa sala cheia de pessoas. O que diriam? Algumas pessoas não diriam nada, apenas entrariam nervosamente, tentando
passar despercebidas. Outras diriam um simples “Olá” ou falariam do
tempo; outros tentariam centrar em si as atenções; “Aqui estou eu, pode
começar a festa!”
No Evangelho de S. João, Jesus entrou na sala onde estavam os discípulos e Ele tinha todo o direito de optar pela terceira opção.
Pensem no que Ele tinha feito: tinha morrido na cruz, ressuscitado dos
mortos, tinha trazido a nova vida. “Olhem para mim” poderia dizer, mas,
em vez disso, olha para os discípulos e as suas primeiras palavras são: “A
paz esteja convosco”.
A palavra “paz” não é apenas uma saudação, é mais do que isso… é uma
proclamação. Agora há paz, é o que Ele diz. Agora, pela primeira vez, podem conhecer a paz com o Pai.
Paz de que Jesus fala não é uma invenção humana, não, esta paz emana do triunfo da Páscoa. Pela sua morte e ressurreição Jesus destruiu
aqueles velhos inimigos, o pecado e a morte, para que todos os que creem possam viver em perfeita união com o Pai.
Todos precisamos de paz, no nosso país…
Necessitamos, talvez, de paz na nossa própria vida, talvez estejam enfrentando tempos de ansiedade ou de preocupações, de conflito ou por
um sentimento de pecado. Talvez tenham problemas na vossa família ou
estejam lidando com problemas para os quais não encontram solução.
Necessitamos de paz, mas a paz não é algo que possamos construi nós
próprios. Não, a paz é uma dádiva de Deus.
Imediatamente após a Ressurreição, Jesus entrou na sala e partilhou a
Sua paz com os discípulos, por isso a minha oração nesta Páscoa, é que
Jesus possa entrar nos vossos corações, na vossa vida e dizer-vos aquelas palavras de paz
Easter message,Rt Ver. Philip North, Bishop of Burnley, Church of England, Lancashire,

HONREMOS AS NOSSAS MÃES
Uma das datas que iremos comemorar este mês é a Festa das Mães.
Data sempre emotiva e que normalmente enche os bancos das nossas
igrejas. Por esse motivo assunto a ser abordado…
Ao pesquisar algum texto inspirador deparei-me com a similitude das
mensagens!

- A mensagem da Ecclesia destaca o que denomina como ‘martírio materno’ de tantas mães, “prontas aos maiores sacrifícios” pelos filhos, pela família, pelos outros, “dando a vida” e que, por vezes, não são
“escutadas, compreendidas, amadas e apoiadas”.
“O Dia da Mãe também deve ser este incómodo, este pensar no que
somos e fazemos, com a nossa vida de todos os dias”, acrescenta o
texto, salientando que “não é possível celebrar” este ano “sem falar
destas mulheres que carregam alegrias e dores, todos os dias”, que
“passam fome, para dar de comer, que não dormem, para velar sonos
inocentes”.
No site da Igreja de Inglaterra tocou-me particularmente o texto de
apoio à Escola Dominical para o Dia da Mãe. Sugestão era de falar sobre as mães heroicas da Bíblia, que venceram vários desafios com a
ajuda de Deus. A sua fé, coragem e amor fizeram delas heroínas então
e nos dias de hoje. Na nossa jornada da fé precisamos, muitas vezes de
ser corajosos, de confiar em Deus, de sermos sábios, de amar a Deus e
as outras pessoas, como todas essas maravilhosas mães: Sara, Naomi,
a mãe de Moisés, Maria…
OREMOS:
Amado Deus,
Obrigado pelas mães e pelas crianças
E por toda a alegria da vida familiar.
Sê com aqueles que choram
Porque não têm mãe;
Fica ao lado dos que lutam
Porque não têm filhos;
Fica junto dos que estão tristes
Porque estão separados dos que amam.
Faz com que o teu amor esteja presente em todas as casas,
E ajuda a tua Igreja a ter olhos para ver
e ouvidos para ouvir as necessidades dos que nos procuram.
Isto te pedimos em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amen

NOTÍCIAS
. Este ano a novena do movimento global de oração ‘Venha o Teu Reino’ impulsionado pelo nosso arcebispo de Cantuária (da Ascensão a
Pentecostes) será de 30 de Maio a 9 de Junho. Durante o mês de
Maio ocorrerão, nas paróquias orações próprias dentro da dinâmica do
tema e no exterior das igrejas será colocado um símbolo mostrando a
sua adesão.
. Uma das atividades a apresentar na nossa Catedral no dia 8 de Junho vai ser o vídeo-clip do hino deste evento: Venha o Teu Reino!
No próximo domingo 12 de Maio a celebração será dedicada às nossas
mães, como é tradição. Haverá a habitual participação das crianças da
Escola Dominical e a comunidade cantará o hino do "Venha o Teu Reino". Durante a celebração serão feitas filmagens para a produção de
um vídeo, onde participarão todas as paróquias da Igreja Lusitana.
. A Junta Paroquial informa a comunidade que este ano o valor resultante da Campanha Diocesana “Um dia de salário em ação de Graças
pela Igreja” foi de 1265 €, o que representa um aumento em relação
aos anos anteriores, por este facto damos graças a Deus:
2017: 1080 €
2018: 1043 €
2019: 1265 €

ANIVERSARIANTES EM MAIO
Dia 4: Bernardete Pereira
Dia 6: Adelaide Irene Malheiro Arbiol
Dia 8: Helena Maria Tavares Pina
Cabral
Dia 8: Isabela Sónia Batista Fontoura
Dia 10: Miguel Filipe Tavares Luz
Soares
Dia 19: José António Magalhães
Dia 20: Joana dos Santos de Pina
Cabral
Dia 21: Maria de Fátima Simões

Silva Duarte
Dia 21: Inês Maria Mocho de Figueiredo Coelho
Dia 22: José Jorge Tavares de Pina Cabral
Dia 22: Magda Joana Teixeira Carvalho
Dia 27 : Manuela Filipe
Dia 27: Nuno Miguel Alvarez Esmeriz
Dia 28: Rui Miguel Aparício Silva
Dia 30: Mafalda Sofia Guedes da
Silva Pinto da Costa
S

MAIO- CELEBRAÇÕES E ATIVIDADES
Domingos às 11h00
Culto Eucarístico e Escola Dominical para crianças
Quartas-feiras às 9h00
Oração da manhã
Grupos do “Peregrino” :
Sábados às 18h00 (quinzenal);
Segundas-feiras às 21h30 - para jovens, quinzenal
Domingo 5 de Maio
Entrega de Cabazes alimentares no final do culto dominical
Domingo, 12 de Maio, às 11h00
Culto Eucarístico, Festa das Mães com a participação das crianças da
Escola Dominical
Domingo, 26 de Maio, às 11h00
Culto Eucarístico, ´com o Batismo de Pedro Pina Cabral
Quinta-feira, 30 de Maio, 20h00
Culto Eucarístico, Ccelebração da Ascenção do Senhor
30 de Maio a 8 de Junho
Caminhada Pascal—”Venha o Teu Reino”
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