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Migrantes e
refugiados:
homens e mulheres
em busca de paz.
Mensagem
do Papa Francisco
para o Dia Mundial
da Paz de 2018
Caption describing picture or graphic.

51.º DIA MUNDIAL DA PAZ
1.

Votos de paz

Paz a todas as pessoas e a todas as nações da terra! A paz, que os anjos
anunciam aos pastores na noite de Natal, é uma aspiração profunda de todas
as pessoas e de todos os povos, sobretudo de quantos padecem mais
duramente pela sua falta. Dentre estes, que trago presente nos meus
pensamentos e na minha oração, quero recordar de novo os mais de 250
milhões de migrantes no mundo, dos quais 22 milhões e meio são refugiados.
Estes últimos, como afirmou o meu amado predecessor Bento XVI, «são homens
e mulheres, crianças, jovens e idosos que procuram um lugar onde viver em
paz». E, para o encontrar, muitos deles estão prontos a arriscar a vida numa
viagem que se revela, em grande parte dos casos, longa e perigosa, a sujeitarse a fadigas e sofrimentos, a enfrentar arames farpados e muros erguidos para
os manter longe da meta.
Com espírito de misericórdia, abraçamos todos aqueles que fogem da guerra e
da fome ou se veem constrangidos a deixar a própria terra por causa de
discriminações, perseguições, pobreza e degradação ambiental.
Estamos cientes de que não basta abrir os nossos corações ao sofrimento dos
outros. Há muito que fazer antes de os nossos irmãos e irmãs poderem voltar a
viver em paz numa casa segura. Acolher o outro requer um compromisso
concreto, uma corrente de apoios e beneficência, uma atenção vigilante e
abrangente, a gestão responsável de novas situações complexas que às vezes
se vêm juntar a outros problemas já existentes em grande número, bem como
recursos que são sempre limitados.
Praticando a virtude da prudência, os governantes
saberão acolher, promover, proteger e integrar,
estabelecendo medidas práticas, «nos limites consentidos
pelo bem da própria comunidade retamente entendido,
[para] lhes favorecer a integração». Os governantes
têm uma responsabilidade precisa para com as próprias
comunidades, devendo assegurar os seus justos direitos
e desenvolvimento harmónico, para não serem como o
construtor insensato que fez mal os cálculos
e não conseguiu completar a torre que começara
a construir.

«Se o “sonho” de um
mundo em paz é
partilhado por tantas
pessoas, se se
valoriza o contributo
dos migrantes e dos
refugiados, a
humanidade pode
tornar-se sempre
mais família de todos
e a nossa terra uma
real “casa comum”».
São João Paulo II,
na Mensagem para o Dia
Mundial do Migrante e do
Refugiado de 2004, 6.
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SECRETARIA

Uma Casa, uma Família, uma Igreja que brilha quando é…

INTER-PAROQUIAL

“O Menino crescia e a graça de Deus estava com Ele!”

(ao serviço das Paróquias do
Candal e de Santa Marinha)
Rua Tenente Valadim, n.º 99
4400-325 Vila Nova de Gaia
Correspondência deverá ser
enviada para:
Apartado 2783
4400-601 Vila Nova de Gaia








ou

secparoquial@
paroquiacandal.org.pt

Horário:
2 ª feira - 16:00h às 18:00h
5.ª feira - 16:00h às 18:00h
sábado - 10:00h às 12:00h



Contacto do Pároco em caso de
urgência: 939 013 287.

(Evangelho da Festa da Sagrada Família);

“Encontraram Maria, José e o Menino.”
(Evangelho da Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus).

Sugestões para a semana:
1. Estar presente no Concerto de Reis – dia 5, às 21:30 horas, no Candal
2. Cantar as janeiras, no final das missas, no Lar PAC e no Arrábida Shopping

Esta semana rezar:
Movidos pela Estrela que brilha no amor,
encontramos Maria, José e o Menino,
nosso Deus e único Salvador.
Sagrada Família de Nazaré,
dai-nos uma casa rica de amor,
onde brilhe sempre a luz da fé.


A Secretaria encerra:
 de 16 a 31 de agosto

E que a chama da Paz,

 na semana a seguir

brilhe na nossa casa e na Terra inteira.

acesa no fogo desta lareira

ao Natal (26 de dezembro
a 2 de janeiro)

 na semana a seguir à
Páscoa (de segunda a
sábado).

A igreja encerra à 6.ª feira
Só não há missa à 2.º feira, às
19:00 horas, quando tal dia não
é véspera de dia santo ou dia
de festa litúrgica.

CONCERTO DE REIS
- dia 5 de janeiro (sexta-feira), às 21:30 horas, na igreja do
Candal, com a participação dos Grupos Corais Paroquiais e o
Coro do nosso Colégio-Creche N.ª Sr.ª da Bonança

Porque será?
“Não é o mais forte
que sobrevive
nem o mais inteligente,

ENCONTRO da AMORIS LAETITIA
- dia 7 de janeiro (domingo), às 17:00 horas, na cripta da igreja
do Candal.

mas sim o que melhor
se adapta

FESTA DO BATISMO DO SENHOR

às circunstâncias”

- dia 8 de janeiro (segunda-feira), missa às 19:00 horas, na
igreja do Candal.

frase atribuída
a Charles Darwin
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