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Deixo que
Jesus
pregue
para
mim?
JESUS PREGA: DEIXA QUE ELE TE FALE!
1. JESUS PREGA! Permitimos que Jesus pregue para nós? Deixamos que Jesus nos fale? Cada um de
nós pergunte: Deixo que Jesus pregue para mim? Ou acho que já sei tudo? Oiço Jesus? Ou prefiro
ouvir qualquer outra coisa, talvez as bisbilhotices das pessoas, ou outras histórias? É preciso ouvir
Jesus. Ouvir a pregação de Jesus! Como posso hoje fazer isto? Em que canal televisivo me fala
Jesus? Jesus fala-te no Evangelho! E este é um hábito que nós ainda não adquirimos: ir à procura
da Palavra de Jesus, no Evangelho! E devemos habituar-nos. Ler um pequeno texto, para ver o
que Ele diz. Meditar um pouco sobre o texto, para ver o que Ele me diz. Rezar e dizer ao Senhor, a
partir do que Ele me diz a mim. É assim que Jesus me fala, comunicando mediante o Evangelho
aquilo que Ele me quer dizer. E hoje o Evangelho diário tanto está à mão, num pequenino livro de
bolso, como a um simples clique no telemóvel. O que é preciso é lê-lo, meditá-lo, rezá-lo! Para que
se torne Vida em mim.

JESUS CURA: DEIXA QUE ELE TE CURE!
2. JESUS CURA! Deixai que Jesus vos cure. Todos nós temos lesões, feridas espirituais, pecados,
inimizades, invejas; talvez até não cumprimentemos alguém: «Ah, fez-me isto ou aquilo, já não o
saúdo!». Mas isto deve ser curado! «E como posso fazê-lo?». Reza e pede a Jesus que te cure. É
triste quando, numa família, os irmãos não falam entre si, por causa de uma tolice; porque o Diabo
pega numa tolice e arma uma tenda. Os pais sofrem, porque os filhos não falam entre si, ou a
esposa de um filho não fala com o outro, e assim nascem as invejas, os ciúmes... Tudo isto é
semeado pelo Diabo. O único que cura tais situações é Jesus. Mas para isto eu devo abrir o
coração, a fim de que Ele venha. E como abro o coração? Rezando!
Deixa então que Jesus te fale. Deixa que Jesus te cure! Assim, a partir da oração, poderás pregar
e ensinar aos outros as palavras de Jesus, porque deixaste que Ele te falasse. Assim, curado,
poderás ajudar a cicatrizar muitas feridas, porque deixaste que o próprio Jesus te curasse a ti.
Paróquia Newsletter
-

6

– 4 de fevereiro 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.

Que todo o
homem
alcance Cristo,
Luz da verdade,
e o mundo
avance no
caminho da
justiça e da
paz.
@Pontifex_pt

21:30 – 2 de fev 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)

DIA DO DOENTE – dia 11 de fevereiro (domingo)Missa com a “Unção dos Doentes”, às 11:00 horas, na Igreja
do Candal.

CINZAS – dia 14 de fevereiro (quarta-feira)- Missa com a
imposição das cinzas, às 21:30 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

