OCTOBRE - ACTIVITÉS PRINCIPALES | ACITIVIDADES PRINCIPAIS - OUTUBRO
1 Seg TERÇO (21h) : INICIO DO MÊS DO ROSÁRIO
2 Ter TERÇO (21h) | CATEQUESE (21h) – reunião de representantes de ano
3 Qua Ouverture du Synode des Évêques sur les jeunes, la foi et la vocation,
à Rome, par le Pape François | TERÇO (21h)
4 Qui TERÇO (21h) | Coro (21h)
5 Sex TERÇO (21h) | FLORES: Grp 1
6 Sáb « 1er Samedi du Mois » : Journée de Réparation (13h30-17h):
confessions, adoration eucharistique, rosaire et messe
TERÇO (18h) | CATEQUESE: compromisso dos catequistas no terço:
7 DIMANCHE XXVII do T. C. | TERÇO (10h)
CATEQUESE: compromisso dos catequistas no terço:
11 Qui TERÇO (21h) | Coro (21h) | FLORES: Grp 2
12 VENDREDI PELERINAGE ANNIVERSAIRE (21H): présidé par Mgr Nuno Brás, Évêque
Auxiliaire en représentation de S.E. le Cardinal-Patriarche de Lisbonne
13 Sáb CATEQUESE (15h): rencontre des confirmands, confessions et répetition
(Capela de Nª Srª da Paz)
PÈLERINAGE ANNIVERSAIRE (en FRA) : 15H CHAPELET TE MESSE); EM POR: Terço (18h15)
seguido da Missa dominical antecipada (19h)
E.M. – Abertura do ano de actividades (21h) com envio dos novos responsáveis
em Paris (com a presença da Equipa de Coordenação Nacional)
14 DIMANCHE XXVIII du T. C. | TERÇO (10h) | CATEQUESE: Confirmations (11h) :
préside D.Nuno Brás da Silva Martins, Évêque auxiliaire de Lisbonne
18 Qui TERÇO (21h) | Coro (21h) | LITURGIA (21h): Leitores, MESC, Acolhimento
19 Sex TERÇO (21h) | FLORES: Grp 3
20 Sáb TERÇO (18h) | CATEQUESE – 1º ano – Festa do Acolhimento (c/reunião de
Pais às 17h30 na CNSP)
21 DIMANCHE XXIX du T. C. – Journée Mondiale pour les Missions : prière et
partage matériel avec l’œuvre missionnaire de l’Église | TERÇO (10h)
25 Qui TERÇO (21h) | Coro (21h)
26 Sex TERÇO (21h) | FLORES: Grp 4
27 Sáb TERÇO (18h) |
28 DIMANCHE XXX du T. C. | TERÇO (10h) |
31 Qua TERÇO (21h): encerramento do mês do Rosário | FLORES: Grp 1
NOTA: mesmo que não esteja indicado no calendário acima, o terço é rezado todos
os dias do mês de Outubro no horário habitual: sábados 18h, Domingos às
10h; de 2ª feira a 6ª feira, às 21h. Rezemos pela paz, pelos casais, pelas
famílias, pela nossa conversão e de modo especial pelo Sínodo dos Bispos
sobre os Jovens e o discernimento vocacional.

30EME ANNIVERSAIRE D’OUVERTURE DU SANCTUAIRE
PELERINAGE ANNIVERSAIRE DE LA 6EME APPARITION DE LA VIERGE MARIE :

12 OCT, 21h : présidé par S.E. l’Éveque Aux. de Lisbonne, Mgr Nuno BRAS
(célébration diocésaine bilingue)
13 OCT, 15h : chapelet suivi de messe (en français): chapelet et messe.
18h15 : terço, seguido da missa dominical antecipada (19h)

SANCTUAIRE DE N.D. DE FATIMA-MARIE MEDIATRICE
48 bis boulevard Sérurier- 75019 PARIS | 01.40.40.22.32

www.sanctuaire-fatima.com | FB: sanctuaire.nd.fatima.paris
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SÍNODO DOS BISPOS SOBRE OS JOVENS
Começa dia 3 de outubro mais uma assembleia geral ordinária do Sínodo
dos Bispos dedicada aos jovens e suas problemáticas (ver. pág.2-3). Os
jovens não são apenas o futuro. São já o presente da vida da sociedade, da
Igreja e do mundo. E nem sempre é fácil para eles e para nós.
Num encontro recente com jovens italianos em Roma, o Papa Francisco
pediu para serem “protagonistas no bem” e explicou que as promessas do
baptismo têm dois aspectos: «a renúncia ao mal, dizer não a uma cultura
da morte e a adesão a Deus e ao bem». Francisco salientou, ainda, que
para «não entristecer o Espírito Santo» é necessário viver de forma
consistente com as promessas do Baptismo, que foram renovadas no
Sacramento da Confirmação (o Crisma).
O pontífice argentino observou que a renúncia ao mal é dizer “não” às
tentações, ao pecado, a satanás, em concreto, significa dizer “não a uma
cultura da morte”, que se manifesta na fuga do real para “uma falsa
felicidade que se expressa nas mentiras, na fraude, na injustiça, no
desprezo do outro”.
E o que disse aos jovens, serve-nos a todos:
«O Apóstolo Paulo exorta a tirar do próprio coração “toda a amargura,
ira, indignação, gritaria e calúnia, bem como toda a malícia” (Ef 4, 31).
Estes seis elementos, ou vícios, que perturbam a alegria do Espírito Santo,
envenenam o coração e levam à agressividade contra Deus e contra o
próximo.
Mas para ser um bom cristão não é suficiente deixar de praticar o mal; é
necessário aderir ao bem e praticar o bem. Eis, então, que São Paulo
continua: «Antes, sede bondosos e compassivos uns com os outros.
Perdoai-vos reciprocamente, como também Deus vos perdoou em Cristo»
(v. 32). Ouvimos muitas vezes certas pessoas dizerem: “Eu não pratico o
mal contra ninguém”. E julga-se um santo. Muito bem, mas praticas o bem?
Quantas pessoas não praticam o mal, mas nem sequer o bem, e a sua vida
passa na indiferença, na apatia, na tibieza. Esta atitude é contrária ao
Evangelho, e oposta também à vossa índole, jovens, que por natureza sois
dinâmicos, apaixonados, corajosos. Recordai isto — se vo-lo recordais,
podemos repeti-lo juntos: “É bom não praticar o mal, mas é mau não
praticar o bem”. Quem o dizia era Santo Alberto Hurtado.
Hoje exorto-vos a ser protagonistas no bem! Protagonistas no bem. Não
vos sintais bem quando não praticais o mal; cada um é culpado do bem que
podia praticar e não o fez. Não é suficiente não odiar, é preciso perdoar;
não basta deixar de ter rancor, é necessário rezar pelos inimigos; não é
suficiente não ser causa de divisão, é preciso levar a paz onde ela não

existe; não basta deixar de falar mal dos outros, é necessário interromper
quando ouvimos falar mal de alguém: impedir a má-língua: isto significa
praticar o bem. Se não nos opusermos ao mal, alimentamo-lo de modo
tácito. É necessário intervir onde o mal se propaga; porque o mal se
difunde onde faltam cristãos audazes que se opõem com o bem,
“caminhando na caridade” (Ef 5, 2), segundo o aviso de São Paulo.»
Neste mês de Outubro, tentemos todos viver assim. E mesmo os mais
velhos, experimentem esta «eterna juventude da alma», dada por Deus,
que é renunciar ao mal e praticar com alegria o bem.


SÍNODO DOS BISPOS SOBRE OS JOVENS, A FÉ E O DISCERNIMENTO
VOCACIONAL, ROMA, DE 3 A 28 DE OUTUBRO 2018.
O Sínodo dos Bispos, convocado pelo Papa, é uma assembleia consultiva
de representantes dos episcopados católicos de todo o mundo. Reúne-se
ordinariamente a cada 2 ou 3 anos ou de forma extraordinária, mas sempre
convocado pelo Papa. Até agora houve 14 assembleias gerais ordinárias e
três extraordinárias, as últimas, respetivamente, em outubro de 2014 e
2015, dedicadas à família.
A Santa Sé divulgou a lista de participantes da Assembleia Geral
Ordinária do Sínodo dos Bispos que, entre os dias 3 e 28 de outubro, em
Roma.
A 15ª assembleia geral ordinária do Sínodo dos Bispos, tem como tema
‘Os jovens, a fé e o discernimento
vocacional’.
Vai abordar a situação da
geração “nem-nem”, jovens que
não trabalham nem estudam, é
considerada
uma
questão
“preocupante”
que
exige
respostas
por
parte
das
comunidades católicas, em
áreas como a formação
profissional ou a educação à
distância, o desemprego,
redes sociais, pobreza e
educação.
“Em
muitos
lugares, a pobreza,
desemprego
e
marginalização
fazem aumentar o
número de jovens
que
vivem
em
condições
de
precariedade, tanto
material
como
social
e
política” por
exemplo.
Este documento dá sequência ao documento preparatório foi divulgado
em janeiro de 2017, acompanhado por uma carta do Papa aos jovens e um
questionário online sobre as realidades das novas gerações e a sua relação
com a Igreja Católica, que reuniu as respostas de mais de 100 mil jovens.
Os mais novos foram convocados, em setembro de 2017, para um
seminário internacional no Vaticano, que promoveu ainda um questionário
online e uma reunião pré-sinodal, com jovens de várias confissões
religiosas, em março de 2018, acompanhada nas redes sociais por 15 mil
pessoas.

Este documento dá sequência ao documento preparatório foi divulgado
em janeiro de 2017, acompanhado por uma carta do Papa aos jovens e um
questionário online sobre as realidades das novas gerações e a sua relação
com a Igreja Católica, que reuniu as respostas de mais de 100 mil jovens.
Os jovens já tinham sido convocados, em setembro de 2017, para um
seminário internacional no Vaticano, que promoveu ainda um questionário
online e uma reunião pré-sinodal, com jovens de várias confissões
religiosas, em março de 2018, acompanhada nas redes sociais por 15 mil
pessoas.
O Sínodo vai contar com 408 participantes, onde se incluem 50
auditores, 37 dos quais são leigos; o número mais expressivo na aula
sinodal é composto por bispos delegados das conferências episcopais de
todo o mundo, para além de um grupo da Cúria Romana, outro nomeado
pelo Papa Francisco e também os que compõem a Secretaria-geral e
especial do Sínodo dos Bispos, onde se contam 17 leigos.
A Conferência Episcopal Portuguesa vai ter como delegados D.
Joaquim Mendes, bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Comissão
Episcopal do Laicado e Família, e D. António Augusto Azevedo, bispo
auxiliar do Porto e presidente da Comissão Episcopal das Vocações e
Ministérios. Bispos delegados das Conferências Episcopais por continente:
África – 34; América – 45; Ásia – 26; Europa – 47; Oceânia – 6.

Mais infos em português sobre o Sínodo sobre os jovens :
http:// www.synod2018.va

SYNODE DES ÉVEQUES. Le pape François a annoncé la convocation d’une
nouvelle assemblée générale du Synode des évêques sur le thème de « la
jeunesse, la foi et le discernement vocationnel, du 3 au 28 octobre 2018, à
Rome, où sièront les représentants des épiscopats du monde entier.
Le Synode des Évêques est une institution permanente établie par le
Bienheureux Pape Paul VI, le 15 septembre 1965, en réponse au désir
exprimé par les Pères du Concile Vatican II (1962-65) de maintenir vivant
l'esprit de collégialité engendré par l'expérience conciliaire.
Plus d’infos en français sur le prochain synode des évêques dédié aux
jeunes:
http:// www.synod2018.va |
https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/synode-2018/


Du 18 au 25 octobre 2018, à raison de deux projections par
soir, la cathédrale Notre-Dame de Paris sera magnifiquement
mise en lumière dans le cadre de la reconduction du spectacle
Dame de Cœur. Sur le parvis plongé dans l’obscurité, les
spectateurs seront éblouis par une projection de sons et de
lumières avant de pénétrer dans la nef, illuminée de mille
feux. Pas à pas, émus par une orchestration musicale
inspirante et un récit puissant, ils seront immergés et dans
l’histoire épique et spirituelle de Notre-Dame de Paris,
découvrant la Vierge au pilier et la couronne d’épines. Vous
êtes vivement encouragés à venir assister à cet évènement exceptionnel en
mobilisant votre famille, vos amis, voisins et collègues et en vous inscrivant
exclusivement et obligatoirement sur www.damedecoeur.paris – Bienvenues !

