Oração à Imaculada Conceição
'Virgem Santíssima, que fostes concebida sem o pecado original e por
isto merecestes o título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e por
terdes evitado todos os outros pecados, o Anjo Gabriel vos saudou com
as belas palavras: 'Ave Maria, cheia de graça'; nós vos pedimos que nos
alcanceis do vosso divino Filho o auxílio necessário para vencermos as
tentações e evitarmos os pecados e já que vos chamamos de Mãe, atendei-nos com carinho maternal esta graça: (fazer o pedido); para que possamos viver como dignos filhos vossos. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Amém.'
Ofertas dos COM
Agradecemos o envio das ofertas do Cenáculo de Fajões (170 euros) para os projetos que apoiamos este ano.

Viseu
"Os Cenáculos da zona de Viseu tiveram o seu retiro no dia 7 de Outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário. Apesar de vários terem outros
compromissos ou afazeres que os impossibilitavam de participar, contámos com a presença de 21 pessoas provenientes de seis cenáculos: S.
João de Louros, Igreja dos Terceiros, Galifonge/Lordosa, Seminário das
Missões, Folgosa/Lordosa e Vila nova do Campo.
Os participantes manifestaram interesse pelo tema e houve uma boa
participação. Concluímos com a Eucaristia e um lanche antes de nos despedirmos na alegria do Senhor.
P.e José Francisco
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. Valentim 967838001; Viseu 232422834/ P. José Francisco: 915104136; Santarém:

- 243 351 331 / P. Victor; Camarate: -

216 075 214 / P. Boaventura 918786459; 965832113; Lisboa - 213 955 286 / P. Claudino:
913444107; Calvão: - 234783391 ; e Coordenadora Nacional: Liliane Mendonça: 964422823;
liliane.mendonca@gmail.com.
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CENACULOS
DE ORAÇÃO MISSIONÁRIA
Papa em Mianmar: paz e perdão para curar e reconciliar

O Papa visitou Myanmar nesta semana naquela que foi a sua 21ª viagem
internacional. Francisco apelou à paz no respeito pelos direitos humanos e anunciou o amor de Jesus revelado na cruz como uma mensagem
imparável de perdão e de misericórdia.
O caso da perseguição à minoria muçulmana rohingya num país de maioria budista tem sido assunto em destaque na imprensa internacional. O
Papa apelou várias vezes nos últimos tempos para a ajuda a este povo.
Não fazia parte do programa oficial, mas Francisco quis encontrar-se
com os líderes de 17 diferentes religiões presentes em Myanmar, sublinhando a importância do diálogo para a construção da paz declarando
que somos todos “irmãos”. “Não tenhamos medo das diferenças” – disse o Santo Padre – “não se deixem uniformizar pela colonização das culturas. A verdadeira harmonia divina faz-se através das diferenças. As
diferenças são uma riqueza para a paz”. Estiveram representantes budistas, hinduístas, muçulmanos, judeus, batistas e anglicanos.
O Santo Padre visitou aquele país para confirmar na fé a pequena comunidade católica, mas foi sua intenção “abraçar a inteira população” de
Myanmar, um país de “extraordinária beleza” mas que ainda sofre conflitos internos e deve curar as suas feridas – disse o Papa: “O Myanmar
foi abençoado com o dom de uma extraordinária beleza e de numerosos
recursos naturais, mas o seu tesouro maior é certamente o seu povo,
que muito sofreu e ainda sofre devido a conflitos internos e de hostilidades que duraram demasiado e criaram profundas divisões. Pois que a
nação está agora empenhada em restabelecer a paz, a cura destas feridas impõe-se como uma prioridade política e espiritual fundamental”.

ADVENTO 2017

Neste ano de 2017, o Advento inicia-se a 3 de dezembro. «Advento» significa «Vinda», «Chegada». É, na
Liturgia da Igreja, o período de preparação para a solenidade do nascimento de Jesus em Belém.
Inicia-se também um novo Ano Litúrgico (Ano B). As leituras da eucaristia diária vão introduzindo e fazendo penetrar no que devem ser os sentimentos destas semanas que desembocam no presépio.
Acompanhar-nos-ão, indicando o caminho, personagens bíblicas bem
conhecidas:
– o profeta Isaías com as suas visões otimistas de um mundo novo, pacífico e de júbilo, graças à intervenção de Deus por meio do Messias Salvador;
– João Batista, o precursor, que vem recordar que é necessário aplanar
caminhos e abater os obstáculos do orgulho e do egoísmo, a fim de nos
deixarmos imbuir pela novidade d’Aquele que nos vem libertar do pecado; exorta à seriedade, ao cumprimento rigoroso dos deveres de justiça
e partilha e de atenção permanente Àquele que, nascido Menino, é o
maior que deve crescer, enquanto nós diminuímos;
– Temos ainda, mais importantes que todos, José e Maria, que nos surgem envoltos no silêncio sereno do mistério incompreensível, mas repousante.
Rumando em direção à Luz de Belém, celebramos Maria na sua Imaculada Conceição, toda ela um «sim» a Deus, o sim que vamos procurar dizer
a Jesus e que queremos confirmar na alegria do seu Natal.
Por último, Rei da festa, o aniversariante Jesus: indefeso, disponível, dependente do amor que Lhe queiram dar, sujeito aos caprichos humanos.
Nasceu para nós, foi-nos dado, graça sobre graça.
(in http://redemundialdeoracaodopapa.pt/#/atualidade/1)

SIGNIFICADO E SIMBOLISMO DE IMACULADA CONCEIÇÃO

Imaculada Conceição significa 'conceção sem mancha',
ou seja, desde o momento da sua conceção, Maria foi
preservada do pecado. Este título de Nossa Senhora
diz respeito à sua própria natureza: humana e sem
pecado desde a conceção. O Dogma da Imaculada
Conceição foi proclamado no dia 8 de dezembro de
1854, festa da Imaculada Conceição, pelo Papa Pio IX.
O significado da meia-lua sob os pés da Imaculada Conceição é que tal
como a lua não tem brilho próprio, mas reflete a luz do sol, na Iconografia cristã, o sol é Jesus Cristo. Por isso, a luz sob os pés de Maria significa
que a sua luz vem de Jesus e a Ele conduz. Além disso, a lua brilha no
meio da escuridão da noite. A escuridão simboliza a humanidade pecadora e a lua simboliza a pureza e a luz. Significa que Maria, brilha como a
lua, refletindo a luz do sol, que é a verdadeira fonte de vida.
A serpente sob os pés da Imaculada Conceição indica o início da vitória
sobre o mal. Maria, gerado Jesus Cristo, esmaga a cabeça da serpente,
como está escrito no livro do Gênesis. Os anjos e as nuvens nos pés da
Imaculada Conceição indicam que a Virgem Maria está no céu, na glória
de Deus, junto com os anjos, dos quais ela é Rainha e que de lá, junto de
seu filho, intercede por nós. As mãos de Nossa Senhora da Conceição
unidas na altura do coração simbolizam a oração. Em todas as aparições
a Virgem Maria pede oração. A oração transforma vidas. E as mãos de
Maria unidas na altura do coração recordam que a oração deve ser feita
'com o coração', com sinceridade e que a oração cura o coração.
No manto da Imaculada Conceição, a cor azul simboliza o céu e os bordados em dourado a realeza. A coroa da Imaculada Conceição lembranos que Maria Imaculada, sem pecado, sem mancha, é Rainha do Céu e
da terra. E a cruz sobre a coroa significa que a Virgem Maria só é Rainha
por causa de Jesus Cristo, por causa de sua morte e ressurreição.

