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Sede membros ativos!
Entrai ao ataque!
Jogai pelo campo fora,
construí um mundo
melhor, um mundo
de irmãos e irmãs,
um mundo de justiça,
de paz,
de fraternidade,
de solidariedade.
Jogai sempre ao
ataque.”

HINO À CARIDADE
1

Janeiro

Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,
se não tiver amor, sou como um bronze que soa ou um címbalo que retine.
Ainda que eu tenha o dom da profecia
e conheça todos os mistérios e toda a ciência,
ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas,
se não tiver amor, nada sou.
Ainda que eu distribua todos os meus bens
e entregue o meu corpo para ser queimado,
se não tiver amor, de nada me aproveita.
O amor é paciente, o amor é prestável,
não é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso,
nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse,
não se irrita nem guarda ressentimento.
Não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade.
Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O amor jamais passará. As profecias terão o seu fim,
o dom das línguas terminará e a ciência vai ser inútil.
Pois o nosso conhecimento é imperfeito
e também imperfeita é a nossa profecia.
Mas, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.
Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança,
raciocinava como criança.
Mas, quando me tornei homem, deixei o que era próprio de criança.
Agora, vemos como num espelho, de maneira confusa;
depois, veremos face a face.
Agora, conheço de modo imperfeito;
depois, conhecerei como sou conhecido.
Agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor;
mas a maior de todas é o amor.
(1.ª Carta aos Coríntios 13, 1-13)

Papa Francisco

«A família,
fundada e vivificada
pelo amor,
é uma comunidade
de pessoas:
os esposos,
homem e mulher,
os pais e os filhos
e os parentes.
O seu primeiro dever
é viver fielmente
a realidade
da comunhão
num constante
empenho por fazer
crescer a autêntica
comunidade
de pessoas».
São João Paulo II,
Familiaris Consortio, 18
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SECRETARIA

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

INTER-PAROQUIAL

Levanta-te e resplandece! - (1.ª leitura da Solenidade da Epifania)

(ao serviço das Paróquias do
Candal e de Santa Marinha)
Rua Tenente Valadim, n.º 99
4400-325 Vila Nova de Gaia

Regressaram por outro caminho! (Evangelho da Solenidade dos Magos)

Correspondência deverá ser
enviada para:

-

Apartado 2783
4400-601 Vila Nova de Gaia








ou

Sugestões para a semana:

será publicado o Hino à Caridade,
inscrito numa pegada, para que sirva
de inspiração à vida das famílias e da comunidade.
Trata-se de um “caminho de perfeição
que ultrapassa tudo” (1 Cor 12,31).

Esta semana rezar:

secparoquial@
paroquiacandal.org.pt

Movidos pela Estrela que brilha no amor,
fomos, como os Magos do Oriente,
atraídos pela Luz maior.

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



Fazei-nos, Senhor, discípulos missionários
que não podem calar ao mundo
a alegria do Messias encontrado.

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


A Secretaria encerra:

 todo o mês de agosto

Movidos pelo amor de Deus,
sigamos o caminho da perfeição.
A alegria do Evangelho é a nossa missão!

 na semana a seguir

ao Natal (26 de dezembro
a 2 de janeiro)

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

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.

“Um dia, em Campobasso
(Itália), fui a uma reunião

entre o mundo universitário
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que o domingo
não era dia de trabalho.
O domingo é para a família.”
Papa Francisco

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

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

3.º JANTAR DA TELHA
- dia 13 de janeiro (sábado), pelas 20:30 horas, no Piano
(viela junto à residência paroquial de Santa Marinha)

e o mundo trabalhador,
todos concordaram

ENCONTRO da AMORIS LAETITIA
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ENCONTRO BÍBLICO
- dia 21 de janeiro (domingo), às 17:00 horas, na cripta da
igreja do Candal.

FESTA DA PALAVRA – 4.º ano
- dia 28 de janeiro (domingo), às 19:00 horas, na igreja do
Candal.

Paróquia do Senhor da Vera Cruz do Candal e Paróquia de Santa Marinha
Vila Nova de Gaia – Diocese do Porto
Apartado 2783 – 4400-601 Vila Nova de Gaia

