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PALAVRA DE DEUS…
Papa Francisco
aos jovens:
Querem me fazer
feliz? Leiam a
Bíblia
A BÍBLIA YOUCAT é uma coletânea dos trechos bíblicos mais significativos que
ajudam os jovens a inspirarem-se na Palavra de Deus. Cada livro bíblico é
precedido por uma breve introdução, contextualizando o texto. Nas margens das
páginas, o leitor pode encontrar frases de grandes santos e pensadores da
Humanidade, que atuam como chaves de leitura do capítulo bíblico
correspondente. Inclui ainda imagens da Terra Santa, fotos de algumas das
paisagens bíblicas, indicações para o Catecismo da Igreja Católica e YOUCAT, as
perguntas dos jovens e, claro, os famosos bonequinhos stickman!
Este novo livro da Coleção YOUCAT foi preparado durante três anos, por uma
equipa de biblistas, doutores em Sagradas Escrituras, membros da Comissão
Teológica Internacional da Santa Sé e professores do Pontifício Instituto Bíblico
de Roma. No prefácio, o Papa Francisco convida todos os jovens a perseverarem
na leitura diária da Sagrada Escritura, para que ela não permaneça relegada a
mero enfeite numa estante, e dá várias sugestões aos jovens em como usá-la e
ao mesmo tempo confidencia-nos como lê a sua “velha Bíblia”.
O Santo Padre também revela como ele mesmo lê a sua velha Bíblia: “Quero
confidenciar a vocês como leio a minha velha Bíblia. Frequentemente a
pego, a leio um pouco, depois a deixo de lado e me deixo olhar pelo Senhor.
Não sou eu que olho para Ele, mas Ele que olha para mim: Deus está
realmente ali presente. Assim me deixo observar por Ele e escuto – e não é
um certo sentimentalismo – percebo no mais profundo de meu ser aquilo
que o Senhor me diz”.
“Às vezes – acrescentou – não fala: e então não ouço nada, somente vazio,
vazio, vazio.... Mas, paciente, permaneço lá e o espero assim, lendo e
rezando”.
“Rezo sentado, porque me faz mal ficar de joelhos. Às vezes, rezando, até
mesmo adormeço, mas não tem problema: sou como um filho próximo ao
seu pai, e isto é aquilo que conta”, concluiu o Papa.
E nós, o que fazemos!

…EM OUTUBRO … E NOVEMBRO…
17

21:30

Reunião do CPP - Santa Marinha

Centro SM

19

21:30

Reunião do CPP - Candal

Cripta Candal

22

17:00

Apresentação do plano anual de formação
da Exortação a “Alegria do Amor”

Cripta Candal

29

17:00

1.º encontro de formação da Bíblia

Cripta Candal

11

20:30

Magusto Paroquial

Colégio

12

17:00

1.º Encontro da Exortação Apostólica

Cripta Candal

18

15:00

Festa do Acolhimento - 1.º ano de Catequese

Igreja Candal

O DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS…
Quando…
Mês

Dia

Hora

Assunto

Outubro

8

17:00

Apresentação do programa

Outubro

29

17:00

A Bíblia e as suas Línguas

Novembro

26

17:00

Nascimento de Antigo Testamento

Dezembro

17

17:00

Os Livros do Antigo Testamento

Janeiro

21

17:00

Nascimento de Novo Testamento

Fereveiro

18

17:00

Os Livros do Novo Testamento

Março

18

17:00

Os Evangelhos

Abril

22

17:00

As Cartas de São Paulo

Maio

20

17:00

Apocalipse

Por isso assumimos o desejo do Papa Francisco expresso no final do Ano Santo da Misericórdia:
“Que cada comunidade pudesse, num domingo do Ano Litúrgico, renovar o compromisso em prol
da difusão, conhecimento e aprofundamento da Sagrada Escritura: um domingo dedicado
inteiramente à Palavra de Deus, para compreender a riqueza inesgotável que provém daquele
diálogo constante de Deus com o seu povo” - Papa Francisco, Carta Apostólica no termo do Jubileu Extraordinário da
Misericórdia Misericordia et Misera, 7.

PARÓQUIAS DO SENHOR DA VERA CRUZ DO CANDAL E DE SANTA MARINHA
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