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			 Voltarei
para junto
de vós”

DIA MUNDIAL
DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS

FAMÍLIA

BOLETIM INTERPAROQUIAL . ARCIPRESTADO DE BRAGA . 652

mensagem do papa francisco

[...] Gostaria de vos convidar uma vez mais a
refletir sobre o fundamento e a importância
do nosso ser-em-relação e descobrir, nos
vastos desafios do atual panorama comunicativo, o desejo que o homem tem de não
ficar encerrado na própria solidão. [...]
A rede é um recurso do nosso tempo: uma
fonte de conhecimentos e relações outrora
impensáveis. Mas numerosos especialistas,
a propósito das profundas transformações impressas pela tecnologia às lógicas da produção, circulação e fruição dos
conteúdos, destacam também os riscos
que ameaçam a busca e a partilha duma
informação autêntica à escala global. Se é
verdade que a internet constitui uma possibilidade extraordinária de acesso ao saber,
verdade é também que se revelou como um
dos locais mais expostos à desinformação
e à distorção consciente e pilotada dos
factos e relações interpessoais, a ponto de
muitas vezes cair no descrédito.
É necessário reconhecer que se, por um
lado, as redes sociais servem para nos conectarmos melhor, fazendo-nos encontrar
e ajudar uns aos outros, por outro, prestam-se também a um uso manipulador dos
dados pessoais, visando obter vantagens no
plano político ou económico, sem o devido
respeito pela pessoa e seus direitos. [...]
Pode ser útil voltar a refletir sobre a metáfora da rede, colocada inicialmente como
fundamento da internet para ajudar a descobrir as suas potencialidades positivas. [...]
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As redes sociais
servem para
nos conectarmos melhor,
fazendo-nos
encontrar e ajudar
uns aos outros.

”

ALARGAR OS HORIZONTES DA MISSÃO
A Igreja jamais se pode esquecer que a sua
identidade e missão se apoia no facto de
ser discípula missionária de Jesus Cristo.
O Mestre aborda as verdades elementares
que nos tornam cristãos: o amor a Deus
(Pai), a escuta da Palavra (Filho), a vida animada pelo Espírito Santo. O discípulo missionário de Jesus Cristo gera frutos de alegria ao vencer a perturbação e o medo com
o amor e a mansidão (cf. GE 71-74): «Se vivemos tensos, arrogantes diante dos outros,
acabamos cansados e exaustos. […] Paulo
designa a mansidão como fruto do Espírito
Santo […]. A mansidão é outra expressão da
pobreza interior, de quem deposita a sua
confiança apenas em Deus. […] Alguém poderia objetar: ‘Mas, se eu for assim manso,
pensarão que sou insensato, estúpido ou
frágil’. Talvez seja assim, mas deixemos que
os outros pensem isso. É melhor sermos
sempre mansos, porque assim se realizarão
as nossas maiores aspirações: os mansos
‘possuirão a terra’, isto é, verão as promessas de Deus cumpridas na sua vida».
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VIVER

EM COMUNIDADE
Ser humildes e santos:
a vivência do amor e da
santidade seja forma
humilde de reconhecer
a presença do amor
de Deus em nós. Ler
os números 71 a 74 da
exortação apostólica
«Alegrai-vos e Exultai»
(do Papa Francisco).

PERGUNTA
DA SEMANA

Reagir com
humilde
mansidão: isto é
santidade?

REZAR

EM FAMÍLIA
Senhor Jesus Cristo,
dá-nos um coração
semelhante ao teu:
manso e humilde.
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PROCISSÃO ARQUIDIOCESANA
AO SAMEIRO
LITURGIA
27 | S. Agostinho de Cantuária, bispo [MF];
29 | S. Paulo VI, papa [MF];
31 | Visitação de Nossa Senhora [Festa];
1 de Junho | S. Justino, mártir [MO];
2 | Ascensão do Senhor [Solenidade].

2
Junho

2
Junho

Decorre no dia 2 de Junho, Domingo, com
saída da Sé Catedral às 07h00.
Durante o dia haverá eucaristia às 07h30
na Basílica, bem como às 08h30 e 09h30 na
Cripta. Às 11h00 é celebrada missa solene
na esplanada do Santuário, seguindo-se a
Procissão do Adeus. Pelas 16h00 reza-se o
Terço na Cripta e, meia hora depois, celebrase eucaristia.
As confissões acontecem na Capela da
Reconciliação e podem ser realizadas das
08h00 às 12h00 e das 14h30 às 16h30.

EXPOSIÇÃO E BÊNÇÃO DO SS.MO
SACRAMENTO

2 de Junho, Domingo, das 15h00 às 17h00. Com
a oração do Terço da Divina Misericórdia e
Vésperas.

PENSAMENTO DA SEMANA

‘‘

Deus não habita na grandeza daquilo que
fazemos, mas na pequenez dos pobres
que encontramos.
(Papa Francisco)

964 243 549

16
Junho

pauloterroso@arquidiocese-braga.pt

CONVÍVIO ANUAL DOS COLABORADORES
DOS CONGREGADOS

É no dia 16 de Junho, Domingo, em Mixões da
Serra, Valdreu, Vila Verde. O custo da viagem
com almoço incluído é de 15€. Aberto apenas
aos colaboradores e familiares. Inscrições e
mais informações na secretaria.

@paulo_terroso

www.igrejamedia.com

