Hoje termina a semana dos Seminários da
Diocese de Lisboa, por isso vamos falar um
bocadinho de Seminários. Quem sabe o que
é um Seminário? Um seminário é uma
escola onde os rapazes se preparam para ser
padres.
Há rapazes que decidem logo muito novos
que querem ser padres, outros só mais tarde.
Alguns vão para a Universidade, tiram um
curso, e só depois resolvem ser padre. Por
isso há padres que também são médicos,
engenheiros, advogados, etc. Mas, mesmo
que já tenham outro curso, têm sempre que
estar alguns anos no seminário.

Semana dos
seminários

É importante que haja muitos rapazes a
querer ser padres, para poderem ajudar e
substituir os padres que vão ficando
velhinhos.
Já algum de vocês pensou que também
podia ser padre?

Leitura: Hebr 10, 11-14, 18
Leitura da Epístola aos Hebreus
Os sacerdotes da antiga aliança, embora oferecessem a Deus muitos
sacrifícios, principalmente imolando animais, não podiam perdoar
pecados.
Só Jesus, filho de Deus, pôde perdoar os pecados, com um único
sacrifício, o da própria vida. Depois de ressuscitado, sentou-se para
sempre à direita do Pai, vencendo assim todos os seus inimigos, e
premiando os que o seguem com o perdão dos pecados.

Evangelho: Mc 13, 24 - 32
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Marcos
Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos:
-

Há-de vir um dia em que todas as forças do céu e da terra serão
abaladas. Então há-de vir o filho de Deus sobre as nuvens com grande
poder e glória. Ele mandará os anjos para reunir os que escolheu de
todos os pontos da terra.

-

Aprendei a parábola da figueira: quando nascem as folhas novas,
sabeis que o Verão está próximo. Assim também, quando acontecerem
as coisas que Eu vos disse, sabereis que o Filho de Deus está perto,
está mesmo à porta. Em verdade vos digo: passará o céu e a terra, mas
as minhas palavras não passarão. Quando é que isso vai acontecer,
ninguém o sabe: nem os Anjos do Céu, nem o Filho; só o Pai.

A Primeira frase que escrevemos nos Xavierimhos foi: “Hoje termina a
semana dos Seminários da Diocese de Lisboa” Conhecem todas as
palavras desta frase? Sabem o que é uma Diocese? Hoje vamos fazer o
passatempo sobre a organização administrativa da Igreja, e até os mais
velhos vão aprender alguma coisa, com certeza.
A Igreja está organizada em pequenas comunidades que se chamam
_________. O responsável pela Paróquia é o ________ ou __________.
As Paróquias agrupam-se em ____________, que têm como responsável
o _______________.
As Vigararias agrupam-se em _____________. que têm como
responsável um __________. Há Dioceses especiais que se chamam
___________. O bispo dessas Dioceses chama-se ___________.O Bispo
de Lisboa é o ____________
Quem dá as regras para os Bispos de todo o mundo é o ________, que é
o Bispo de __________. Os Bispos todos de Portugal reúnem-se na
Conferência Episcopal Portuguesa para combinarem como aplicam essas
regras em __________.
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ESTA SEMANA, VAIS TENTAR APRENDER ALGUMA COISA SOBRE
SEMINÁRIOS: QUANTOS SEMINÁRIOS HÁ NA DIOCESE DE LISBOA E QUAIS
SÃO. PODES PEDIR A ALGUÉM QUE TE AJUDE A PESQUISAR NA INTERNET,
EM www.patriarcado-lisboa.pt, ORGANIZAÇÃO, SEMINÁRIOS DIOCESANOS.
PODES PERGUNTAR AOS SENHORES PADRES QUE CONHECES EM QUE
SEMINÁRIO ANDARAM, COM QUE IDADE FORAM PARA LÁ, QUE TE
CONTEM ALGUMA HISTÓRIA DO SEMINÁRIO.
DEPOIS VAIS REZAR PARA QUE HAJA MUITOS PADRES. E SER PADRE NÃO É
SÓ PARA OS OUTROS: PODES SER TU (SE ÉS RAPAZ), OU ALGUÉM DA TUA
FAMÍLIA. OU UM AMIGO.

Desde há muitos anos, faz-se uma quermesse de Natal na paróquia para
juntar dinheiro para pagar as obras da igreja nova.
Este ano, como de costume, vamos realizar esta quermesse, que começa no
dia 24 de Novembro às 16h00 e se prolonga até 16 de Dezembro no fim da
Missa das 18h30. Estará aberta todos os dias com horário a informar mais
tarde.
Pede-se a todas as pessoas da paróquia que ofereçam coisas boas para
serem vendidas ou sorteadas nas rifas. Fala com os teus pais para ver se
têm lá em casa coisas boas para este fim, e entrega-as na igreja, logo que
possível. Depois, quando começar, não te esqueças de ir lá ver se há coisas
interessantes para comprar para as prendas de Natal.

