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«A Igreja será jovem quando os jovens forem Igreja» JP II
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Missa – 11h

Missa 9:30

Missa – 8h

«Mas, já que o dizes, lançarei as redes»

PUBLICAÇÕES GERAIS
TOMADA DE POSSE DE D. NUNO BRÁS. Estão a decorrer as inscrições para a
tomada de posse no dia 17 pelas 16h na Sé do Funchal

Paróquia do Atouguia
 Para este Domingo temos autocarro gratuito às 15:15 para a Jornada Missionária
em São Francisco
 Quarta-feira dia 13 Exposição do Santíssimo Sacramento às 17:30, Terço 18h
 recebi 100€ para as hóstias


Paróquia da Calheta



Paróquia de São Francisco Xavier



DIA DA COMUNHÃO

Irmãos e irmãs em Jesus,
Neste Domingo V do Tempo Comum,
encontramos Jesus no início do seu ministério,
logo após o Seu Batismo. Percebemos que já se
aglomera uma multidão à Sua volta.
Muitos já se tinham deixado conquistar
pela Sua Palavra e vieram até à beira mar,
local de silêncio e de paz, a fim de O
escutar. Jesus, para poder falar para todos, usa a pequena embarcação de
Pedro. Sim irmãos, Jesus não quer exigir grandezas e poderios, não espera
por perfeitos, sábios e politicamente poderosos. A Sua Mensagem, que
salva, que é definitiva e que ainda hoje continua a salvar milhões de seres
humanos é proclamada desde o pequeno barco de Pedro. A Igreja hoje é
perseguida, é indiciada por muitos, sofre feridas principalmente nos seus
membros portadores de ministérios fundamentais para a comunidade.
Contudo, continua a ser esta barca «mal amanhada», pequena e
insuficiente que Ele continua a “usar” para que milhões de pessoas
recebam esta Palavra que salva. A nós comunidade cristã, resta-nos ter a
atitude de Pedro, mesmo sem compreender o que se estava a passar,
mesmo no ridículo e impensável lançar das redes em plena praia e à luz
do dia, ele acreditou, confiou e lançou as redes… e a pesca foi muito abundante!
Rezemos pela Igreja, para que saia de si mesma, da sua auto-referência a
aprendamos todos a escutar mais e melhor a voz do Mestre. Feliz e santo
Domingo para todos.
Pe Silvano Gonçalves

Evangelho de domingo, dia 17 de fevereiro 2019
VI Domingo do Tempo Comum - Ano B
Evangelho segundo São Lucas 6,17.20-26

Depois desceu com eles do monte e deteve-Se num sítio plano, com
numerosos discípulos e uma grande multidão de pessoas de toda a Judeia, de
Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidónia.
Erguendo os olhos para os discípulos, pôs-se a dizer: «Felizes vós, os
pobres, porque vosso é o Reino de Deus.
Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados.
Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir.
Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, quando vos
rejeitarem e insultarem e proscreverem o vosso nome como infame, por
causa do Filho do homem.
Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no Céu a vossa
recompensa. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas.
Mas ai de vós, os ricos, porque já recebestes a vossa consolação.
Ai de vós, que agora estais saciados, porque haveis de ter fome. Ai de vós,
que rides agora, porque haveis de entristecer-vos e chorar.
Ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus
antepassados tratavam os falsos profetas».

“Suspendemos alguns clérigos, mandamos embora outros e também – não sei
se o processo acabou – dissolvemos algumas congregações religiosas femininas
que estavam muito ligadas a esse fenómeno, uma corrupção.
Deve ser feito algo mais? Sim. Temos essa vontade? Sim. Mas é um caminho
que vem de longe”.
Francisco elogiou depois a “coragem” do seu predecessor, Bento XVI, neste
campo, assinalando que enquanto cardeal e Papa, Joseph Ratzinger encontrou
oposição interna no próprio Vaticano.
“O folclore faz que ele seja visto como fraco, mas de fraco ele não tem nada”.
O Papa assumiu a intenção de “seguir em frente” na prevenção e punição
destes casos de abuso, na Igreja Católica.
“Existem casos. Estamos a trabalhar”, concluiu.
O Vaticano recebe, de 21 a 24 de fevereiro, uma inédita cimeira de presidente
de conferências episcopais de todo o mundo, incluindo Portugal, para debater os
temas da proteção de menores e dos abusos sexuais.
Lisboa, 05 fev 2019 (Ecclesia)

ESTATÍSTICAS 2018

Palavra da salvação.
Papa condena violência contra mulheres, que se estende a congregações religiosas

Papa condenou hoje o feminicídio e a exploração das mulheres, admitindo
que houve casos de abusos de religiosas, dentro da Igreja Católica, que estão
a ser punidos.
“É verdade, é um problema. O maus-tratos das mulheres são um problema.
Atrevo-me a dizer que a humanidade ainda não amadureceu, a mulher é
considerada como de ‘segunda classe’. Vamos começar daqui: é um
problema cultural. Depois chega-se até ao feminicídio”, disse, em
conferência de imprensa, no voo entre Abu Dhabi e Roma.
Francisco foi questionado sobre denuncias de abuso sexual de mulheres
consagradas na Igreja, por parte do clero.
“Houve sacerdotes e até bispos que fizeram isso. E eu penso que ainda
acontece: não é a partir do momento em que nos apercebemos da situação
que ela acaba, a coisa continua”, assinalou.
O Papa observou que a Santa Sé tem vindo a dedicar a sua atenção a estes
casos “há algum tempo”.
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