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É já amanhã, dia 31 de Dezembro de 2016, a entrega do novo livro dos
COM para o ano de 2017. O programa é:
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A não-violência: estilo de uma política para a paz

14.45 : Acolhimento
15.00 : Momento de oração e entrega do novo livro
16.00 : Chá e despedida.
L $
Será no dia 7 de Janeiro de 2017 a entrega do livro na região sul.
M
O Encontro de Formação para Animadores dos COM da zona norte será
no dia 8 de Janeiro. Iniciará às 15h e terminará por volta das 17:30 com o
habitual chá.
Estes encontros são uma oportunidade de formação em especial para os
animadores dos COM.
Com a chegada do novo livro, recomenda-se que, na impossibilidade
par/cipar nos encontros de entrega do livro, entrem em contacto com a
Casa Comboniana da vossa área.

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. Valen=m 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 / P. Abílio: 96426519; e Coordenadora Nacional: Liliane Mendonça: 964422823; liliane.mendonca@gmail.com.

No início deste novo ano, formulo sinceros votos de paz aos povos e nações do mundo inteiro, aos chefes de Estado e de governo, bem como
aos responsáveis das Comunidades Religiosas e das várias expressões da
sociedade civil. Almejo paz a todo o homem, mulher, menino e menina,
e rezo para que a imagem e semelhança de Deus em cada pessoa nos
permitam reconhecer-nos mutuamente como dons sagrados com uma
dignidade imensa. Sobretudo nas situações de conﬂito, respeitemos esta «dignidade mais profunda»[1] e façamos da não-violência a/va o nosso es/lo de vida (…).
Se a origem donde brota a violência é o coração humano, então é fundamental começar por percorrer a senda da não-violência dentro da família. É uma componente daquela alegria do amor que apresentei na
Exortação Apostólica Amoris lae//a, em março passado, concluindo
dois anos de reﬂexão por parte da Igreja sobre o matrimónio e a família.
Esta cons/tui o cadinho indispensável no qual cônjuges, pais e ﬁlhos,
irmãos e irmãs aprendem a comunicar e a cuidar uns dos outros desinteressadamente e onde os atritos, ou mesmo os conﬂitos, devem ser
superados, não pela força, mas com o diálogo, o respeito, a busca do
bem do outro, a misericórdia e o perdão.[16] A par/r da família, a alegria do amor propaga-se pelo mundo, irradiando para toda a sociedade.
[17] Aliás, uma é/ca de fraternidade e coexistência pacíﬁca entre as
pessoas e entre os povos não se pode basear na lógica do medo, da violência e do fechamento, mas na responsabilidade, no respeito e no diálogo sincero. (…) Com igual urgência, suplico que cessem a violência domés/ca e os abusos sobre mulheres e crianças.
h;p://w2.va/can.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papafrancesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html
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No primeiro dia do ano novo, o calendário dos santos abre-se com a festa de Maria SanKssima, no mistério de sua maternidade divina. Escolha
acertada, porque de facto Ela é "a Virgem mãe, Filha de seu Filho, humilde e mais sublime que toda criatura, objeto ﬁxado por um eterno desígnio de amor". Ela tem o direito de chamá-lo "Filho", e Ele, Deus onipotente, chama-a, com toda verdade, Mãe!
Foi a primeira festa mariana que apareceu na Igreja ocidental. Subs/tuiu
o costume pagão das dádivas e começou a ser celebrada em Roma, no
século IV. Num certo sen/do, todo o ano litúrgico segue as pegadas desta maternidade, começando pela solenidade da Anunciação, nove meses
antes da Na/vidade. Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Como
todas as mães, trouxe no próprio seio aquele que só ela sabia que se tratava do Filho unigênito de Deus, que nasceu na noite de Belém.

Maria ocupa nos COM um papel fundamental, sabemos que é a mãe
que nos acolhe e o modelo de fé de quem aprendemos a amar Jesus, a
caminhar para Ele!
Que, neste ano centenário da sua Manifestação materna em Fá/ma, Ela
nos ensine a sermos discípulos missionários de Jesus, levando a Sua alegria e esperança a quem está ao nosso lado.

Vós tendes, ó Maria, autoridade de Mãe para
com Deus, e por isso alcançais também o perdão aos mais abjetos pecadores. Em tudo
vos reconhece o Senhor por sua verdadeira
Mãe e não pode deixar de atender a cada desejo vosso.

Ela assumiu para si a missão conﬁada por Deus. Sabendo, por conhecer
as profecias, que teria também seu próprio calvário, enquanto mãe daquele que seria sacriﬁcado em nome da salvação da Humanidade. Deus
se fez carne por meio de Maria. Ela é o ponto de união entre o Céu e a
Terra. Contribuiu para a obtenção da plenitude dos tempos. Sem Maria,
o Evangelho seria apenas ideologia, somente "racionalismo espiritualista", como registram alguns autores. O Fruto do ventre de Maria é o Filho
de Deus AlKssimo, Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor. Quem aceita Jesus,
fruto de Maria, aceita a árvore que é Maria. Maria é de Jesus e Jesus é
de Maria. Ou se aceita Jesus e Maria ou se rejeita a ambos.

Santo Afonso Maria de Ligório, As Glórias de
Maria

Por tomar esta verdade como dogma é que a Igreja reverencia, no primeiro dia do ano, a Mãe de Jesus. Que a contemplação deste mistério
exerça em nós a conﬁança inabalável na Misericórdia de Deus, para nos
levar ao caminho reto, com a certeza do seu auxílio, para abandonarmos
os apegos e vaidades do mundo, e assimilarmos a vida de Jesus Cristo,
que nos conduz à Vida Eterna. Assim, com esses obje/vos entreguemos
o novo ano à proteção de Maria SanKssima que, quando se tornou Mãe
de Deus, fez-se também nossa Mãe, incumbiu-se de formar em nós a
imagem de seu Divino Filho. (h;p://www.arautos.org/especial/22223/
Santa-Maria--Mae-de-Deus.html)

A ambos agradecemos!
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Recebemos entretanto outras ofertas de mais Cenáculos para os projectos:
Cenáculo de Santa Maria de Avioso- Maia - 138,50 euros
Cenáculo de Vilar de Pinheiro-V. do Conde - 80,00 euros

Que o Ano Novo traga paz, alegria e esperança e a fé seja renovada e
for/ﬁcada no coração de cada um. Que Deus nos oriente, proteja e
abençoe com um ano de muitas alegrias, saúde, amor e paz.

