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Mais um ano começou. O velho ano acabou,
para uns seria bom para outros assim assim, e
para outros muito mau; pois muita gente
morreu em acidentes de avião de comboio de
barco, muitos outros em derrocadas causadas
por sismos e por tempestades e por
terrorismo, e até por violência doméstica,
desapareceram idosos, jovens e crianças
inocentes, muitas famílias choram os seus
entes queridos. Que Deus lhe dê força e
coragem, para continuarem a viver a vida sem
problemas. Que este Novo Ano seja um ano de
paz, amor, compreensão e fraternidade, para
que acabem as guerras em todo o mundo e as
incompreensões mas só com a mão de Deus
isto será possível. Vamos ter sentido positivo
e muita fé mas uma fé muito forte que não nos
deixe vacilar e assim Deus nos ajudará a ter o
mundo que nós sempre queremos e sonhamos
um… (mar de rosas).
Um abraço de amizade para todos os
elementos do nosso convívio.
Que Deus dê muita saúde ao Sr. Padre
Francisco e á D. Irene, porque sem eles não
estaríamos aqui.
Um Bom Ano de 2017
para todos com saúde
paz e amor.

Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, é uma das
frases mais repetidas no final de cada Ano. O
tão esperado Ano Novo – um ano com uma
página nova em branco esperando pelo que
cada um de nós vai decidir escrever nos
próximos 365 dias.
Vontade, coragem, determinação para seguir
adiante e tentar vencer, e também recomeçar a
cada tropeço é o que todos temos em mente,
porém como seres humanos que somos,
portanto, imperfeitos, nem as, e segundo
alguém frisou, quem nunca errou nunca
experimentou nada novo, portanto devemos ter
em mente que só o fato de termos a
oportunidade – e a vida é cheia delas – ao
tentarmos já é um privilégio para todos
aqueles, mesmo nos momentos difíceis,
conseguem enxergar as coisas boas da vida e a
verdade é que temos de ser fortes para que
cada segundo das nossas vidas valerem a pena
serem vividas, não importa se são tristes ou
alegres, pois são segundos que não voltarão
jamais.
Desejando a todos um Feliz Ano Novo – com o
olhar novo cheio de esperança, paz e amor, e a
saúde que é o bem que mais nos preocupa,
assim como algum dinheirinho extra no bolso
não vai fazer mal a ninguém – só ajudará.
Para finalizar desejando as melhoras de todos
os que se encontram doentes no nosso convívio,
assim como para conhecidos e amigos, um bemhaja desejando-lhes uma rápida recuperação.

Fazemos votos p ara o Ano 2017,
Haja m ais tran quilidade e p az,
O Ano passado, dei xou pouca saudad e,
Muitos inconveni ent es, no mundo passados,
Em vários sen tidos, foram am argurados.
Que a p az chegue a todo o mundo,
Mais compreen são n as pesso as,
Menos mald ade, mai s amiz ade,
Dai-nos a honra d e coisas bo as,
Mais um pouco de felicid ade.
Haja S enhor bom dialogo de am or,
Aqui ou além , em qualqu er part e vem bem,
Damos as m ãos, ao s nossos irmãos,
Olhamos seu s olhos com amizad e,
Par a vivermos como irmãos.
Irmãos, se tudo tivesse, n ada p edia,
Coisa nenhuma a ninguém,
Agradeça mai s do qu e p ede,
E na sua p az, sent ir -se- á bem,
Será amada, por qu em ama tam bém.
Que o mundo aceit e a Protecção Di vina,
Haja em todos, forte luz de firmeza,
Um amor, de pai xão quim era,
Como as flores n a Prim aver a,
Espalhad as d e belez a d a natur eza.
Resp eit amos esse Amor Divin al
Toda a hora qu e por n ós p assa,
O sol nasce p ara todos iluminar,
Deus n asceu , par a nos amar ,
Sempre ao di spor, p ara no s ajudar.

Jan eiro que começa com a festa de M aria a
Mãe de Deu s, t ambém é o dia Mundial da
Paz. A paz verdadeira n asce dentro dos
nossos corações.
É mais um ano que se inici a, r eplet o de
desafios
e
promessas
de
grandes
realizaçõ es p ara as no ssas vidas. No dia 8 é
domingo Epifania do Senhor.
Os Rei s M agos Belchior, Gaspar e Balt azar
eram homens da ci ênci a.
<Segundo São Jo ão Paulo II. A verdad eira
ciênci a leva-nos á fé.>
Porque r evela-nos a grand eza da criação.
Ouro, incenso e mirra, são os present es que
os Magos oferecem ao M enino Jesus. No dia
6 de Janeiro é dia d e Reis, er a an tigam ente
muito festejado no nosso país, q u ase t anto
como o dia de Natal.
Atualmente é muito menos e é p ena, porque
est e ano de 2017, ano do Centen ário das
Aparições de Fátim a.
As estr elas qu e os Rei s
Magos viram , ficam num
lugar secreto dentro de
cada um d e nós.

Devido ao tempo frio que se faz sentir e á
muita nebulosidad e que prejudica a l ei tura
dos astros, que nos d ão previsõ es para
saber o que o futuro nos reserva. Não ser á
ainda possível esta seman a dar a conh ecer
algumas previ sões par a este ano qu e se
iniciou há pouco tempo.
O nevoeiro é muito e nem mesmo com
binóculos nos permitirá saber responder às
muitas solicitações qu e nos for am envi adas
para esclarecermos.

O sangu e de Cri sto purificar á a
nossa consciên cia d as obras mortas
para ser virmos ao Deus vivo.
Hebreus 9,14

O
nosso
astrólogo
est á a fazer todas as
diligências par a sati sfazer est as curiosidades tai s como: “Quem
irá ser o camp eão d a
nossa liga?” .

Este ano 2017 não começou muito be m para alguns el ementos
do nosso convívio.
A D. Antóni a Junça quando se dirigia p ara o nosso conví vio deu um
grande tram bolhão.
Quando esper ava pelo autocarro, caiu, ficou muito maltratada nos
joelhos e perd eu os óculos. Mas mesmo assim resolveu vir ao conví vio e comentou que
até se est ava a sentir melhor.
A D. Manuela Cruz teve de ser hospitali zada de urgênci a e foi operada ao s intestinos. O
Sr. Manuel, seu espo so, informou -nos que está melhorando e que o pós -operató rio está a
correr bem.
A D. En carn ação t ambém caiu em Be l ém e ficou muito mal trat ada de um pé.
Esperemo s qu e seja apen as uma entorse e ser á uma qu estão de tempo.
A D. M aria do s An jos d epois d a oper ação a que foi subm etida no Ver ão agora est á com
uma ciática que a ret ém em casa com muitas dores.
A D. M anuel a Santo s sofreu um AVC.
Está no hospital numa situ ação muito critica. A D. Eli sabet e, su a cunhad a, tem -nos
trazido notícias, m as está muito preocu pada, porque as melhoras são muito poucas.
O Sr. Castilho que foi hospit alizado por causa de uma pneumonia, graças a Deus que já
voltou ao lar onde reside. Agora é uma quest ão de t empo para recuper ar as forças.
Para tod os os nossos doentes desejamos rápidas melh oras para que voltem
depressa para o nosso convívio.

A volta do nascimento de Jesus
Os 3 Rei s M agos d eram valorização
Seguindo a estrel a qu e lhes deu luz
O encontrar am e se ajoelharam em ador ação.
3 Reis com sentimentos do melh or
E com sabedoria um se chamava Baltaz ar
Outro tinha por nome Belchior
E o terceiro ch amava-se Gaspar .

Aos que lutaram p or liberdade
Na dit adura do estado novo
Merecem toda a credi bilidad e
Pela democraci a do nosso povo
Nomes que nos libertam
O pensamento n a emergênci a
E que ao tempo de hoje nos al ertam
Em exam es d e con sci ência
São momentos pul sares
Par a esforços cordiais
Como os do Doutor Mário Soares
Que não desonram id eai s

O meu nome Reis está ligad o
A essa d ata d e Jan eiro dia sei s
Meu avô n asceu n esse dia, e no batizado
Deram-lhe o nome d e Jo sé do s Reis.

Só os burros nã o mudam
Uma fr ase por el e dita
São as vozes que se escutam
Quando um democrata acredit a

Levaram ouro, incenso e mirra, d o ori ente
Par a ao Deus Menino of erecer
O que mai s r ealçar e se sent e
É a grand eza d e Jesus, logo ao nascer .

Só os viciados da arrogância
Do posso mando e qu ero
Perturbam a tolerânci a
Do diálogo leal e sincero

Que a estrela dos Reis, com a mesma luz
Nos dirija com paz e amor
A encontr ar e seguir o mesmo Jesu s
Pelos caminhos do S enhor.

Em 2017, apesar do
avanço da tecnologia,
há imensas coi sas que
não mudarão. Algumas
previsõ es vão bat er certo: o dia continuar á a t er vin te e
quatro horas, a hora sessent a minutos
e o minuto sessent a segundos.
Os rios correrão para o mar, o sol
presidirá ao dia e a lua á noite.
Haverá dias de sol e dias de chuva.
As p esso as de idad e continu arão a
dizer “no meu tempo é que era” e “
isto agora est á uma pouca -vergonha”.
Haverá p essoas honestas a ganhar o
pão de cad a di a com o suor do rosto e
outras, d eson est as, a enriquecer com
estr atag emas
fr audulentos
e
habilidad es dit ad as p elo maligno.
2017 é principalmente o
ano
cent enário
das
aparições d e F átima. Um a
data que vai ser assinal ada em Portugal e em muitas naçõ es.
Três cri anças in ocentes e iletr adas, a
partir daquele Maio de 1917 mudaram
o mundo. E continuarão a mudá -lo
através da men sag em que a senhora
lhes tran smitiu.
Na última aparição, em Outubro de
1917 chamando a atenção par a o
milagre do sol, Lúcia disse á multidão:
olhem para o sol! Um bi spo fran cês
presidindo,
há
ano s
a
uma
peregrinação aniversária traduziu
assim esse convite: olhem par a o céu !
Esta é r ealment e a per ene men sagem
de Fátim a.
Se em 2017 olharmos m ais para o céu,
a terr a ficará melhor.
Bom ano de 2017 para todo s vós
Padre Januário dos Santos
Do Almanaque Boa Nova

Já se tornou um ritual. Chegados os Reis a Grafonola
pega nos instrumentos e vai cantar as Janeiras.
Por questões de saúde de alguns elementos do nosso
convívio este ano reduzimos bastante o percurso das
nossas visitas. Mas mesmo assim fomos á Junta de
Freguesia, ao nosso convívio, á Capela do Caramão e
á nossa Igreja Paroquial.
Domingo á tarde fomos animar uma parte da festa de
boas vindas ao novo ano promovido pela Junta de
Freguesia.
Correu muito bem e fomos muito bem acolhidos.

