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Agenda desta Semana

Alegria e esperança
No Domingo passado, à tardinha, como estava
previsto, o Senhor Cardeal-Patriarca dirigiu a palavra aos membros dos diferentes Conselhos Pastorais de cada uma das 16 paróquias da Vigararia
“Lisboa IV”, a que nós pertencemos. Em seguida,
na Igreja Paroquial de São João de Brito, concelebrou a Eucaristia com os sacerdotes de cada uma
das 16 paróquias. Esteve presente uma boa representação da nossa Comunidade do Lumiar, comungando do mesmo espírito e da mesma fé.
Semana a semana, iremos dando conta do que
formos vivendo, nesta Visita tão preciosa e importante para todos. É essencial a melhor participação
possível de cada um de nós, elemento da Comunidade Cristã, quer em grupo quer isoladamente.

Padre João

Domingo XXVIII – T. Comum
A liturgia do 28º Domingo do Tempo Comum
utiliza a imagem do “banquete” para descrever esse
mundo de felicidade, de amor e de alegria sem fim,
que Deus quer oferecer a todos os seus filhos.
Na primeira leitura (Is 25,6-10a), Isaías anuncia
o “banquete” que, um dia, Deus vai oferecer, na sua
própria casa, a todos os Povos. Acolher este convite
de Deus e participar nesse “banquete” é aceitar viver
em comunhão com Deus, da qual resultará, para o homem, a felicidade total, a vida em abundância.
O Evangelho (Mt 22, 1-14) sugere que é preciso
“agarrar” o convite de Deus. Os interesses e as conquistas deste mundo não podem distrair-nos dos desafios de Deus. A opção que fizemos no dia do nosso
baptismo não é “conversa fiada”; mas é um compromisso sério, que deve ser vivido de forma coerente.
Na segunda leitura (Fil 4 12-14.19-20), Paulo
apresenta-nos um exemplo concreto de uma comunidade que aceitou o convite do Senhor e vive na dinâmica do Reino: a comunidade cristã de Filipos. É uma
comunidade generosa e solidária, verdadeiramente
empenhada na vivência do amor e em testemunhar o
Evangelho diante de todos os homens. A comunidade
de Filipos constitui, verdadeiramente, um exemplo.
(Da Liturgia Dehoniana)

- Dia 13.out.º, sexta-feira do T. C. – Às 18h00,
Lição dos Grupos de Guitarra. – Às 19h00, Iniciação
Cristã de Adultos, para Batismo e Crisma (6.ª).
- Dia 14.out.º, sábado – Visita Cultural e Religiosa, promovida pela nossa Paróquia, à cidade de
Évora, todo o dia
(aceitando também
pessoas de fora da
paróquia, previamente inscritas). –
Às 12h00, Batismo
de Benedita Janeiro
(Padre Jorge Sena,
S.J.) – Às 15h00,
Missa e Batismo de
Francisco Galvão
Farias (Padre Hugo
Gonçalves). – Às
17h00, Catequese,
semana, colocou-se um novo alna Igreja Paroquial e Nesta
tar, provisório e amovível, entre o altar
no Colégio São João de pedra e a assembleia, facilitando
de Brito, seguida de mais a participação, sobretudo com os
Missa Vespertina, às jovens e as crianças. À experiência…
18h30, na Igreja Paroquial, para Escuteiros, para Jovens e para Crianças (Padre Francisco Correia, S.J.)
- Dia 15.out.º, Domingo XXVIII do T. Comum. – Às 11h00, Batismo de Madalena Gomes.
- Dia 16.out,º seg.-feira, T. C. – Às segundasfeiras, a Igreja encerra, para limpeza e descanso.
- Dia 17.out.º, terça-feira, Sto. Inácio de Antioquia. – Às 18h00, Lição dos Grupos de Guitarra. –
Às 19h00, CPB – Curso de Preparação para Batismo.
– O Grupo “Discípulos de Jesus” não terá a sua Reunião Mensal relativa a este mês de Outubro.
- Dia 18.outº., quarta-fª., S. Lucas, evangelista. – Após a Missa das 9h30, o “Terço de Raquel”.
– Às 15h00, Lição de Informática, aberta e gratuita. –
Às 19h00, Estudo Bíblico semanal.
- Dia 19.out.º, quinta-feira, T. C. –
- Dia 20.out.º, sexta-feira, T.C. – Às 16h30, Batismo de Maria Luísa Andión. – Às 18h00, Lição dos
Grupos de Guitarra. – Às 19h00, Iniciação Cristã de
Adultos, preparação do Batismo e do Crisma (7.ª). –
Às 21h30, na Igreja de S. J. de Brito (Alvalade), Reunião dos Catequistas da nossa Vigararia, com o Senhor Cardeal-Patriarca, no âmbito da Visita Pastoral.

- Dia 21.out.º, sábado, T. C. – Às 15h30, Casamento de Maria Teresa Lemos e Manuel Coimbra (Padre António Júlio Trigueiros, S.J.). – Às 17h00, Catequese, na Igreja Paroquial e no Colégio S. J. de Brito,
seguida de Missa Vespertina, às 18h30, na Igreja Paroquial, para Escuteiros, para Jovens e para Crianças.
- Dia 22.out.º, Domingo XXIX do T. Comum.
– Dia Mundial das Missões. Intenção Missionária e
Peditório Nacional em favor das Missões. – Às 11h00,
Batismo de Luísa Costa.
- Aos Domingos: três celebrações eucarísticas: às 9h30, 12h00 e 18h30. Terço, às 18h00.
- Confissões: a qualquer hora, sempre que
pedido. Em especial: Sábados, das 17 às 18h00.

Agradecimento da Comunidade
No sábado passado, na Eucaristia em que os Catequistas prestaram o seu Compromisso Pastoral junto
do Altar e perante as Crianças e suas Famílias e a Comunidade Cristã do Lumiar, foram também evocadas,
na oração e na gratidão de todos nós, aquelas pessoas
que, durante o passado Ano Pastoral, deixaram de dar
a sua colaboração mais direta na ação cristã da nossa
Paróquia. Por um imperativo de gratidão, registamos
aqui os seus nomes: Angélica e Mário Pato da Silva,
António Manuel Dias Portela, Dinis Estêvão Miranda
Ferreira, Irmã Maria da Purificação Rodrigues (doroteia) e Irmã Maria José Salavisa (doroteia). Para todos,
a promessa da oração e da gratidão de toda a Comunidade Cristã do Lumiar.

Aniversário do Padre João
Estão abertas as inscrições para um Jantar de Convívio, comemorando os 75 Anos do nosso Prior, Padre João Caniço, na sexta-feira, dia 27, após a Missa
habitual das 18h30. A inscrição pode fazer-se por email – paroquiadolumiar@gmail.com – pelo telefone
217 590 582, ou diretamente, no Acolhimento da
Igreja. O valor da inscrição (20,00 €) deve ser entregue
até ao dia 26. O Jantar de Convívio será no Restaurante da Quinta das Conchas, a partir das 19h30.

Visita Pastoral do Senhor Cardeal
Desde o domingo passado, dia 8, a nossa Paróquia (com as 16 paróquias da nossa Vigararia “Lisboa
IV”) começou a viver a Visita Pastoral do Senhor Patriarca e seus Bispos Auxiliares. Esta Visita desenrolase em vários acontecimentos, ao longo de todo o trimestre, até ao Natal. Os elementos de cada sector da
vida eclesial vai ter ocasião de se encontrar com o Senhor Cardeal em datas marcadas, em princípio, às sextas-feiras, às 21h30.

Assim: o encontro dos Catequistas será já a 20
de Outubro, na Igreja de S. João de Brito (Alvalade);
dos Agentes da Pastoral Litúrgica, a 03 de Novembro, na Igreja do Alto do Lumiar (Senhora do Carmo);
dos Agentes da Pastoral Familiar, a 10 de Novembro, na Igreja de Arroios; dos Agentes da Pastoral
Social, a 24 de Novembro, na Igreja do Campo
Grande; dos Autarcas, a 15 de Dezembro, em São
João de Deus; e dos Jovens, a 17 de dezembro, na
Igreja de Fátima.

D. Joaquim vem à nossa Paróquia
Tendo sido nomeado para Bispo da Diocese de
Santarém, o Senhor D. José Augusto Traquina será
substituído na Visita Pastoral que nos faria (São João
Baptista do Lumiar) pelo Senhor D. Joaquim Mendes.
Teoricamente, assumirá atividades semelhantes às
já previstas. Mas, de todas elas iremos dando conta.

Outubro Missionário
Estamos em Outubro, o mês missionário, que
tem este ano o lema: «Com Maria, missão de paz».
É importante ler e conhecer o documento para
este Dia, assim como a Mensagem do Papa para o Dia
Mundial das Missões (22 de outubro).

A encerrar

1.- Adivinhas e charadas:

Os homens dão-me governo
E aos homens governo eu dou.
Quando se esquecem de mim,
O meu governo acabou.
(Resposta na próxima edição).

2.- Solução da adivinha do Boletim anterior:
Verde como mato e mato não é,
Fala como homem e homem não é.
Resposta: – O papagaio.

3.- Anedota:

Uma criança pedia muitas vezes à mãe para fazer
chichi. A mãe instruiu-a no sentido de que, quando
houvesse visitas em casa, ela dissesse que queria assobiar. Um dia, lá pede ela para assobiar, e o avô
muito atento, para não perturbar as visitas, diz-lhe:
Então assobia aqui baixinho ao meu ouvido.

4.- Provérbios do Outono

Outubro chuvoso faz ano venturoso…
Outubro nublado, Janeiro molhado...

5.- Twitter do Papa Francisco:

“No centenário das aparições de Nossa Senhora
de Fátima, agradecemos a Deus as inúmeras bênçãos concedidas sob sua proteção. (13.10.2017)

Bom Domingo!

