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A Visita Pastoral
Prosseguem, em ritmo cadenciado e bem organizado, os passos, os encontros, os estudos, os convívios, as exposições e as celebrações da Visita Pastoral do Senhor Patriarca e seus Bispos Auxiliares
às diferentes paróquias e comunidades da nossa Vigararia “Lisboa IV”. Já se nota a ondulação…
Cada uma destas 15 paróquias recebe um dos
bispos, em visita pastoral durante uma semana,
com uma programação minuciosamente preparada.
A nossa paróquia de S. João Baptista do Lumiar
terá, de 20 a 26 de Novembro, a presença diária do
Senhor D. Joaquim Mendes.
Mas todos os paroquianos, implicados em
qualquer dos serviços à comunidade cristã, estão a
ter, em conjunto com os “colegas” das outras paróquias, encontros de estudo e de convívio com o
Senhor Cardeal Patriarca. Assim, a Visita Pastoral
não se confina a cada paróquia, fechada em si
mesma, mas abre-se – por sectores idênticos – a
todas as outras, manifestando o que são e o que
fazem e aprendendo dos outros as diversas formas
de manifestar a sua fé e de agir em conformidade.
Ao mesmo tempo, estão a ser preparadas e editadas pequenas publicações com formação e doutrina, que parecem ser fundamentais nos tempos de
hoje e entre nós.
Saibamos aproveitar ao máximo, com olhos de
ver, com coração de sentir e com cabeça para raciocinar e agir, todos os movimentos e todos os convites que nos rodeiam e nos provocam.

Padre João

Domingo XXIX – T. Comum
A liturgia do 29º Domingo do Tempo Comum
convida-nos a refletir acerca da forma como devemos
equacionar a relação entre as realidades de Deus e as
realidades do mundo. Diz-nos que Deus é a nossa prioridade e que é a Ele que devemos subordinar toda a
nossa existência; mas avisa-nos também que Deus nos
convoca a um compromisso efetivo com a construção
do mundo.
O Evangelho (Mt 22, 15-21) ensina que o homem, sem deixar de cumprir as suas obrigações com
a comunidade em que está inserido, pertence a Deus

e deve entregar toda a sua existência nas mãos de
Deus. Tudo o resto deve ser relativizado, inclusive a
submissão ao poder político.
A primeira leitura (Is 45, 1.4-6) sugere que Deus
é o verdadeiro Senhor da história e que é Ele quem
conduz a caminhada do seu Povo rumo à felicidade e
à realização plena. Os homens que atuam e intervêm
na história são apenas os instrumentos de que Deus
se serve para concretizar os seus projetos de salvação.
A segunda leitura (1 Tes 1, 1-5b) apresenta-nos
o exemplo de uma comunidade cristã que colocou
Deus no centro do seu caminho e que, apesar das dificuldades, se comprometeu de forma corajosa com
os valores e os esquemas de Deus. Eleita por Deus
para ser sua testemunha no meio do mundo, vive ancorada numa fé ativa, numa caridade esforçada e
numa esperança inabalável.
(Da Liturgia Dehoniana)

Agenda desta Semana

- Dia 20.out.º, sexta-feira, T.C. – Às 16h30, Batismo de Maria Luísa Andión. – Às 18h00, Lição dos
Grupos de Guitarra. – Às 21.00, Iniciação Cristã de
Adultos, preparação do Batismo e do Crisma (7.ª). –
Às 21.30, na Igreja de São João de Brito (Alvalade),
Reunião Geral dos Catequistas da nossa Vigararia
(Lisboa IV), com o Senhor Cardeal-Patriarca, no âmbito da Visita Pastoral, a decorrer na nossa Vigararia.
- Dia 21.out.º, sábado, T. C. – Às 15.30, Casamento de Maria Teresa Lemos e Manuel Coimbra (Padre António Júlio Trigueiros, S.J.). – Às 17.00, Catequese para Crianças, Jovens e Escuteiros, seguida de
Missa Vespertina, às 18.30, na Igreja Paroquial.
- Dia 22.out.º, Domingo XXIX do T. Comum.
– Dia Mundial das Missões. Intenção Missionária e
Peditório Nacional em favor das Missões. – Às 11.00,
Batismo de Luísa Costa.
- Dia 23.out,º seg.-feira, T. C. – Às segundasfeira, a Igreja encerra, para limpeza e descanso.
- Dia 24.out.º, terça-feira, T. C. – Às 18.00, Lição dos Grupos de Guitarra. – Às 19.00, CPB – Curso
de Preparação para Batismo.
- Dia 25.outº., quarta-fª., T. C. – Após a Missa
das 9.30, o “Terço de Raquel”. – Às 15.00, Lição de
Informática, aberta e gratuita. – Às 19.00, Estudo Bíblico semanal. Às 21.00, Reunião do Grupo Cultural
e Convívio.

- Neste dia 25, celebra-se a festa da Dedicação
da Sé Patriarcal. Comemora-se com uma Missa Solene, às 19.00, presidida pelo Senhor Cardeal-Patriarca
e concelebrada pelos Bispos Auxiliares.
- Dia 26.out.º, quinta-feira, T. C.
- Dia 27.out.º, sexta-feira. São Gonçalo de Lagos – Às 18h00, Lição dos Grupos de Guitarra. – Às
20.00, Jantar de Confraternização pelo 75º Aniversário do nosso Prior, Padre João, no restaurante “Conchas” (Quinta das Conchas).
- Dia 28.out.º, sábado – Às 11.00, Batismo de
Lourenço Santos. – Às 12.00, Batismo de Pilar Brito.
– Às 17.00, Catequese para Crianças, Jovens e Escuteiros, seguida de Missa Vespertina, às 18.30, na Igreja
Paroquial.
- Dia 29.out.º, Domingo XXX do T. Comum.
– Às 11.00, Batismo de Leandro Oliveira, Sandro e
Nicole Figueiredo. – Às 15.00, Batismo de Lourenço
Guedes. – Às 16.00, Reunião do Conselho Pastoral.
- 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.

Festa de “São Martinho”
Estão já abertas as inscrições para a nossa FestaConvívio de São Martinho, promovida pela Paróquia
e que este ano decorrerá no dia próprio, dia 11 de novembro, sábado, não no Adro da Igreja, mas nos arredores de Lisboa. Teremos uma quinta ao nosso dispor, na zona da Abrigada (Quinta da Venda, Marés),
cedida pela generosidade de um paroquiano do Largo
da República do Paraguai. Há transporte de autocarro
(um ou mais, conforme as inscrições!). Mas, se alguém
quiser levar o seu próprio carro, pode inscrever-se e
participar também.
Haverá ocasião para muito convívio: uma prova de
vinhos e visita às adegas, almoço, magusto ao vivo e
visita guiada às instalações da Quinta (Interaves). E
tudo por apenas vinte euros (crianças até aos 5 anos,
gratuito; dos 6 aos 16 anos, dez euros).

Coro Infantil Paroquial
Uma vez começada a Catequese, estão já abertas
as inscrições para a formação do Coro Infantil Paroquial, que, para além de aprender canções e a técnica
de bem cantar, terá como um dos seus fins práticos,
apoiar algumas das celebrações da Missa das Crianças
nalguns sábados… Os ensaios serão ao fim da tarde
(18h00 ou 18h30) das terças, quartas ou quintas-feiras,
a combinar com os pais. A partir de dez crianças inscritas, começarão os ensaios.

Peregrinações em 2018
É bom apontar esta informação na agenda e ir convidando familiares e amigos:
1) – Peregrinação a Santiago de Compostela.
De 28 de Abril a 1 de Maio, em quatro dias, de autocarro. Custo total, à volta de 500 euros.
2) – Peregrinação à Terra Santa. De 16 a 21 de
Julho, em seis dias. Custo total, cerca de 1300 euros.
Vá já convidando familiares e amigos, para fazermos de cada uma destas iniciativas, momentos importantes de espiritualidade, de história e de cultura bem
positivas e de convívio em ambiente amigo e feliz.

Aniversário do nosso Prior
Estão abertas as inscrições para o Jantar de Convívio, nos 75 Anos do nosso Prior, Padre João Caniço,
na sexta-feira, dia 27, após a Missa das 18h30. A inscrição, no valor de 20 euros, pode fazer-se por e-mail
– paroquiadolumiar@gmail.com – pelo telefone
217 590 582, ou diretamente, no Acolhimento da
Igreja. O Jantar de Convívio será no Restaurante
“Conchas” da Quinta das Conchas, a partir das 19h30.

A encerrar

1.- Adivinhas e charadas:

A mãe não dá leite, mas os filhos dão.
Sabe alguém quem eles são?
(Resposta na próxima edição).

2.- Solução da adivinha do Boletim anterior:
Os homens dão-me governo
E aos homens governo eu dou.
Quando se esquecem de mim,
O meu governo acabou.
Resposta: – O relógio de corda.

3.- Anedota:

No exame, o professor pergunta ao aluno:
- Como é que se chama?
- João Brandão, Senhor Professor! – responde o
aluno, mostrando-se muito feliz e contente.
- E para quê todo esse sorriso?!
- É que já respondi acertado à primeira pergunta!

4.- Dizeres

Nem o pai morre nem a gente almoça.
Três vezes nove, 27: quem não pode não promete!
Se Deus no sexto não perdoa e no sétimo muito
mais, bem pode encher o céu de pardais…

5.- Twitter do Papa Francisco:

“Levemos a chama do amor de Cristo à humanidade que tanto precisa de felicidade verdadeira e de
paz. (20.10.2017)

Bom Domingo!
Bom Fim-de-Semana!

