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Movidos pelo amor que se entrega na cruz
Propomos a todos, famílias, paróquias, comunidades religiosas, instituições, escolas católicas,
movimentos e associações, uma caminhada diocesana para os tempos litúrgicos que vivemos, entre as
Cinzas e o Pentecostes, como oportunidade de dinamização pastoral e de exercício espiritual, que é
sempre, e simultaneamente, de descida e de subida, como o revela o dinamismo da Cruz, onde Jesus é
humilhado e ao mesmo tempo exaltado.
A escada, imagem da Cruz, pela qual chegamos ao Céu, segundo Santa Rosa de Lima, permite-nos
visualizar este caminho do amor de Deus, descendo e subindo os seus diversos degraus.
Semana a semana, descemos (da Quaresma à Páscoa) e subimos (da Páscoa ao Pentecostes) pelos
degraus da Cruz, sinalizando cada um deles com os atributos do amor, apresentados por São Paulo no
seu Hino ao Amor
(1 Cor 13) e magistralmente comentado pelo Papa Francisco na Exortação
Apostólica Amoris Laetitia (A alegria do amor em família), no capítulo IV.
O tema do amor está bem no coração da 1.ª Carta de São João, que iremos proclamar como leitura
do Apóstolo, durante o tempo pascal.
Coloquemos, sem medo, uma e outra escada: uma escada apoiada no braço direito da Cruz, outra no seu
braço esquerdo. A Cruz do Senhor está firme, enquanto o mundo gira, movido pelo Seu Amor.
Respeitando sempre e valorizando cuidadosamente os ritos, as orações litúrgicas e as leituras bíblicas
previstas para estes tempos fortes, e enriquecendo as práticas que tradicionalmente lhes estão
associadas, esta nossa proposta quer sobretudo realçar e valorizar pedagogicamente o ícone central e
fundamental da Cruz, como verdadeira escada, que vamos ornamentando semana a semana, de modo
que ela nos atraia cada vez mais e nos mova na direção do Amor de Cristo, selado no mistério pascal da
Sua Paixão, morte e ressurreição por nós.
Depois de vivermos, do Advento à Epifania, movidos pela Estrela que brilha no amor, propomo-nos
continuar este movimento, atraídos, movidos e comovidos pela Cruz, onde resplandece a glória do amor
de Deus por nós: “Deus amou de tal modo o mundo que lhe entregou o seu Filho Unigénito” (cf. Jo 3,1421).
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– 28 de janeiro de 2018

SECRETARIA INTER-PAROQUIAL


(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:

93 901 32 87
A Secretaria encerra:


todo o mês de agosto



na semana a seguir ao Natal (26 de



na semana a seguir à Páscoa (de segunda a

dezembro a 2 de janeiro)
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.

A alegria

do cristão
não se pode
comparar,
vem da fé e do

encontro com
Jesus Cristo,
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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.

MA

razão da nossa
felicidade.
@Pontifex_pt

12:30 - 26 de jan de 2018
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CAMINHADA QUARESMAL – Catequistas
- dia 10 de fevereiro (sábado), às 8:00 horas, na igreja do
Candal.

4.º JANTAR DA TELHA – vamos ajudar a pagar o telhado
- dia 10 de fevereiro (sábado), pelas 20:30 horas, no Dourum
Experience – Piano (viela junto à residência paroquial de Santa Marinha)

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

