Oliveira de Barreiros / Viseu
Oliveira do Bairro

52,2
200

Pedras Vivas / S. Pedro de Avioso - Maia

225

Queirã / Vouzela
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35

Rebordinho - Lourosa / Viseu

51,2

Renascer / Maia

110

S. Cosme - Aguiar / Gondomar

122

S. Daniel Comboni / Maia
S. Mamede / Sezures

100
60

S. Mar7nho / Argoncilhe

105

S. Mar7nho / Parada de Todeia

180

S. Miguel de Paredes / Penaﬁel

160

Sagrada Família - Ribeirão / V.N. Famalicão

76,8

Sanguinheira / Calvão

100

Santa Catarina / Calvão

275

Santa Marinha / Vilar do Pinheiro
Santo André / Vagos

100
305
50,94

São Miguel de Vila Boa - Sátão
Seminário das Missões / Viseu

170

Senhora do Campo / Argoncilhe

140

Sol Poente / Lamôso

100

Tourelhe / Vouzela

42,5

Travanca de Bodiosa / Viseu

150

Vila do Conde

50

6675,94
Ofertório da Eucaris7a de : 01.05.2017

198,09

6874,03
Para obter mais informações dirija-se à coordenadora nacional ou às secretarias das
casas dos Missionários Combonianos mais próximas: Famalicão: 252322436/ P. Alberto
Vieira 917 781438 ; Maia:- 229448317/ P. Dário 966209177 e Ir. Valen7m 967838001; Viseu 232422834/ P. José Francisco: 915104136; Santarém:
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- 243 351 331 / P. Victor; Camarate: -

216 075 214 / P. Boaventura 918786459; 965832113; Lisboa - 213 955 286 / P. Claudino:
913444107; Calvão: - 234783391 / P. Abílio: 96426519; e Coordenadora Nacional: Liliane Mendonça: 964422823; liliane.mendonca@gmail.com.
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A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) publicou a 26 de Maio a carta
pastoral “Catequese: A Alegria do Encontro com Jesus Cristo”. Os bispos
portugueses aﬁrmam que a Catequese Familiar’ é a “mais completa e
eﬁcaz”. Com a Catequese Familiar “tanto aprendem os ﬁlhos como os
pais” e “é com os pais que os ﬁlhos mais facilmente crescem para o
amor que deles recebem – o amor que tem a sua fonte úl,ma e principal em Deus” e “caracteriza-se ainda por nela se envolverem simultaneamente a família e a paróquia”, acrescenta a carta pastoral.
Este modelo de Catequese Familiar “não é fácil de implementar” por
causa da “dispersão dos pais por muitos compromissos”, a “deﬁciente
escolarização e as carências materiais e culturais”, a “separação nas famílias, que pode impedir que ambos os pais par,cipem nos encontros”
e também pela falta de “catequistas preparados”. “Todo o encontro de
catequese tem de ser encontro com Ele. Porque é Ele quem, vindo ao
nosso encontro, nos pode despertar para a fé, uma fé que a,nja todo o
nosso ser: a cabeça, o coração e as mãos”, acrescenta o documento.
Neste documento, o episcopado português pede a todas as comunidades que dediquem um domingo por ano “inteiramente à Palavra de
Deus”, concre,zando o desejo do Papa Francisco expresso no ﬁm do
Jubileu da Misericórdia. A carta pastoral ‘Catequese: A Alegria do Encontro com Jesus Cristo’ é um documento com 64 páginas, está disponível
na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa (h=p://
www.conferenciaepiscopal.pt/v1/ catequese-a-alegria-do-encontro-com
-jesus-cristo/) e pode ser adquirido nas livrarias a par,r de junho.
Fonte:
h=p://www.agencia.ecclesia.pt/no,cias/nacional/catequese-conferencia-episcopalpropoe-modelo-onde-tanto-aprendem-os-ﬁlhos-como-os-pais/
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Realizou-se no dia 13 de Março uma reunião com a ﬁnalidade de festejarmos o aniversário da fundação dos COM. Com o intuito de estarmos
mais perto do Senhor, escolhemos a igreja de Carnaxide e ali, acedendo
ao livro "Missionários de Jesus com Maria", invocámos o Espírito Santo e
lemos a Palavra do Senhor.
Todos par,cipámos desde as 11 horas da manhã, com cân,cos de louvor
a Jesus e Sua Mãe, con,nuando pelo dia todo a fazer leituras de Salmos,
meditando na Palavra do Senhor, fazendo a Ressonância da Palavra.
Houve diálogo entre todos aﬁm de compreender bem o signiﬁcado deste
dia. Com essa ﬁnalidade e para que houvesse uma melhor compreensão
de como surgiram os Cenáculos de Oração Missionária, lemos o ar,go do
Sr. Padre Claudino, da Família Comboniana nº 246 Março-Abril com o
tema "Trinta anos dos Cenáculos". Foi interessante e determinante perceber como surgiu esta ideia e quais as fontes inspiradoras. Todas
as pessoas deste grupo de Carnaxide, saíram mais esclarecidas e determinadas a prosseguirem os obje,vos que animam os COM.
Con,nuámos a fazer orações e cân,cos de louvor até à celebração da
Eucaris,a, presidida pelo pároco desta paróquia. Antes rezámos o terço,
no qual fomos acompanhados pela comunidade, que se ia juntando para
par,cipar na missa. Distribuímos cópias do ar,go do Sr. Padre Claudino a
todos e saíram certamente mais esclarecidos dos obje,vos deste grupo.
A missa foi assis,da em Ação de Graças pelo aniversário dos COM. O
nosso Pároco, na homilia, fez também alusão à fundação dos COM e ao
seu aniversário, dizendo que o seu fundador ,nha sido o sr. Padre Claudino. Terminou-se assim da melhor maneira e com o sen,mento gra,ﬁcante de sairmos mais enriquecidos, num dia tão importante para todos
os Cenáculos de Oração Missionária.
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No passado dia 1 de Maio, es,veram presentes no Seminário de Famalicão mais de 200 pessoas pertencentes aos diversos Cenáculos do país,
nomeadamente das dioceses de Braga, Porto, Aveiro, Viseu e Lisboa.

Sob o tema “Missionários de Jesus com Maria”, juntos
rezamos e aprendemos um pouco mais sobre a Mãe de
Jesus e a forma como as suas a,tudes nos ajudam
aproximar de Jesus, orientados pela Irmã Zélia
(Missionária Reparadora do Sagrado Coração de Jesus).
Na parte da tarde, durante o convívio ,vemos o testemunho do Irmão José Manuel, recordamos os diversos aniversários que
celebramos, o 30º de existência dos COM e o 70º da presença dos Combonianos em Portugal e fomos presenteados com as apresentações que
alguns dos Cenáculos prepararam.
De um modo geral, foi um dia alegre, de par,lha, convívio e bem vivido!
Agradecemos a colaboração de todos os que preparam o encontro e a
par,cipação dos elementos dos diversos Cenáculos.
Em baixo, apresentamos os valores do ofertório desse dia.
Anónimo
Bom Sucesso / Figueira da Foz

220
110

Campo da Madalena / Viseu

120

Carnaxide / Lisboa
Colmeal / Maia
Coração de Jesus / Viseu

58
135
550,8

Covão do Lobo / Vagos

120

Crespos e Pousada / Braga

280

Família Reunida / Maia
Folgosa / Maia

60
110

Fonte de Angeão / Vagos

100

Gueifães / Maia

170

Guifões e Catequistas / Matosinhos

515

Igreja dos Terceiros / Viseu

220

Jesus - Padrão da Légua / Matosinhos

160

Joane / Vila Nova de Famalicão

125

Lordosa - Bigas / Viseu

230

Lourosa de Cima / Viseu

96,5

Lustosa /Lousada
Nossa Senhora da Luz / Vale de Cambra

60
275

