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Missa,

"

uma escola de oração para os fiéis"
Papa Francisco

Nesta quarta-feira, 10 de janeiro, o Papa fez uma catequese sobre o
canto do Glória e a oração da coleta no âmbito da missa.
O Papa explicou que depois do Ato Penitencial, quando nos
despojamos de nossas presunções na esperança de sermos perdoados,
expressamos gratidão a Deus cantando o hino do Glória, que assim
como os Anjos cantaram no nascimento de Jesus, é um glorioso abraço
entre o céu e a terra.
Logo após o ‘Glória’, na missa, temos a oração denominada ‘do dia’ ou
‘coleta’.
Com o convite ‘Oremos’, o sacerdote nos exorta a unirmo-nos a ele em
um momento de silêncio para tomarmos consciência de estar diante de
Deus e deixar emergir, de nossos corações, as nossas intenções pessoais.
O sacerdote diz ‘Oremos’ e depois vem um momento de silêncio e
cada um pensa nas coisas de que precisa ou quer pedir na oração”.
Rezar pelo silêncio em silêncio

Antes desta oração inicial, o silêncio nos ajuda no recolhimento, a
pensarmos no porquê estamos ali: para invocar ajuda ao Senhor, pedir
a sua proximidade nos momentos de fadiga, alegrias e dores; por
familiares ou amigos doentes, ou ainda, para confiar a Deus o futuro da
Igreja e do mundo.
“A isto serve o breve silêncio antes que o sacerdote, reunindo as preces
de cada um, expressa em voz alta em nome de todos a comum oração
que conclui os ritos de introdução com a ‘coleta’ das intenções dos
fiéis. Eu recomendo vivamente aos sacerdotes que observem este
momento de silêncio e não terem pressa. Oremos para que se faça
silêncio; sem este silêncio, corremos o risco de subestimar o recolhimento
da alma”.
O sacerdote faz um gesto como o de Cristo

O sacerdote a reza com os braços abertos, um gesto que os cristãos
realizam desde os primeiros séculos para imitar Cristo com os braços
abertos no lenho da Cruz. No Crucifixo reconhecemos o sacerdote que
oferece a Deus a obediência final.
Concluindo, Francisco afirmou que as orações do Rito Romano são
breves, mas ricas de significado; e meditar sobre seus textos, também
fora da missa, pode nos ajudar a aprender como falar com Deus, o que
pedir, que palavras usar.
“Que a liturgia possa se tornar para nós uma verdadeira escola de
oração.”

O Pe. Benjamim
está em crise,
decide fugir
e não deixa pistas.
Os paroquianos
e o bispo pensam
em todos os cenários:
será que fugiu com
uma amante?
Anda envolvido em
negócios ilícitos?
Foi de férias?
Ter-se-á suicidado?
Num momento de
raiva e desespero, o
pároco foge…
Mas a fuga desperta a
comunidade, a
hierarquia e a
sociedade para os
problemas dos padres
e das paróquias. É este
o pano de fundo do
livro de Jean Mercier
(Multinova, 2017, 224 páginas)
In Síntese 247
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Os oito dias e os
textos para o culto

SECRETARIA
INTER-PAROQUIAL



O texto bíblico, 2
Coríntios 5,14-20,
modela as reflexões
dos oito dias, que
desenvolvem alguns
dos enfoques
teológicos de
versículos, da maneira
seguinte:

(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








Dia 1: Um morreu por
todos
Dia 2: Não vivam mais
para si mesmos
Dia 3: Não
conhecemos ninguém
à maneira humana
Dia 4: O mundo
antigo passou
Dia 5: Tudo se tornou
uma realidade nova
Dia 6: Deus nos
reconciliou consigo
Dia 7: O ministério da
reconciliação
Dia 8: Reconciliados
com Deus

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.


A Secretaria encerra:

 todo o mês de agosto
 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.

Encontro
do Secretariado
Inter-Paroquial
de Catequese

Dia 16 de janeiro
terça-feira
21:30 horas
Salão da igreja do
Candal
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3.º JANTAR DA TELHA
- dia 13 de janeiro (sábado), pelas 20:30 horas, no Piano
(viela junto à residência paroquial de Santa Marinha)

JANTAR DA CABINELA – todos têm…
- dia 20 de janeiro (sábado), pelas 20:00 horas, no bar da
Confrafia – angariação de fundos para a Festa do S V Cruz

ENCONTRO BÍBLICO
- dia 21 de janeiro (domingo), às 17:00 horas, na cripta da
igreja do Candal.
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CELEBRAÇÃO ECUMÉNICA
- dia 28 de janeiro (domingo), às 16:00 horas, na Paróquia do
Bom Pastor – leva algo para partilhar no lanche a seguir

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