N.º 489 - 10.11.2017

Dia Mundial dos Pobres
Dentro de uma semana, celebraremos, pela
primeira vez, o “Dia Mundial dos Pobres”, uma iniciativa do Papa Francisco. Vamos corresponder a
esse desafio, colocando no nosso horizonte, de
uma forma saliente este desafio tão evangélico.
Somos desafiados pela tentativa de colocarmos
os pobres na nossa existência humana e cristã,
como quis Jesus… Os pobres não devem ser um
problema, mas devem constituir um recurso para
vivermos o Evangelho.

Padre João

Domingo XXXII – T. Comum
A liturgia do 32º Domingo do Tempo Comum
convida-nos à vigilância. Recorda-nos que a segunda
vinda do Senhor Jesus está no horizonte final da história humana; devemos, portanto, caminhar pela vida
sempre atentos ao Senhor que vem e com o coração
preparado para o acolher.
Na segunda leitura (1Tes 4,13-18), Paulo garante
aos cristãos de Tessalónica que Cristo virá de novo
para concluir a história humana e para inaugurar a realidade do mundo definitivo; todo aquele que tiver
aderido a Jesus e se tiver identificado com Ele irá ao
encontro do Senhor e permanecerá com Ele para
sempre.
O Evangelho (Mt 25,1-13) lembra-nos que “estar
preparado” para acolher o Senhor que vem significa
viver dia a dia na fidelidade aos ensinamentos de Jesus
e comprometidos com os valores do Reino. Com o
exemplo das cinco jovens “insensatas” que não levaram azeite suficiente para manter as suas lâmpadas
acesas enquanto esperavam a chegada do noivo, avisanos que só os valores do Evangelho nos asseguram a
participação no banquete do Reino.
A primeira leitura (Sab 6,12-16) apresenta-nos a
“sabedoria”, dom gratuito e incondicional de Deus
para o homem. É um caso paradigmático da forma
como Deus se preocupa com a felicidade do homem
e põe à disposição dos seus filhos a fonte de onde
jorra a vida definitiva. Ao homem resta estar atento,
vigilante e disponível para acolher, em cada instante,
a vida e a salvação que Deus lhe oferece.
(Da Liturgia Dehoniana)

Agenda desta Semana

- Dia 10.nov.º, sexta-feira, São Leão Magno –
Às 18h00, Lição dos Grupos de Guitarra. – Às 21.30,
na Igreja de S. Jorge de Arroios: Reunião do Senhor
Cardeal Patriarca e Bispos Auxiliares com todo o Setor da Evangelização da Família da nossa Vigararia
(Lisboa IV): Grupos de Casais (das diferentes pedagogias e espiritualidades), Formadores de CPM e Acolhimento Psicológico e Espiritual. Todas as pessoas
que servem nestes sectores estão convidadas muito vivamente para este Encontro com o Senhor CardealPatriarca, no âmbito da Visita Pastoral, a decorrer na
nossa Vigararia. A Agenda versará sobre a realidade
da Pastoral da Família nestas 15 Paróquias, assim
como as reflexões e interpelações do Senhor Patriarca,
em diálogo com todos os presentes.
Não é necessário receber um aviso ou carta pessoal, nem sequer também alguma mensagem de email. Cada um que está empenhado procurará corresponder o mais e o melhor possível. Até mesmo os casais que, não sendo encarregados de nenhuma ação
especial, mas que vivam a preocupação de elevar a família, podem aparecer também.
- Dia 11.nov.º, sábado. São Martinho, bispo. –
Às 9.00, Partida em autocarro do Adro da Igreja para
a primeira parte do Magusto da Paróquia, na Zona da
Abrigada, Alenquer. – Às 11.00, Missa e Batismo de
Melanie Almeida (Padre José Pires, S. J.) – Às 17.00,
Catequese para Crianças e Jovens. – Às 18.30, Missa
Vespertina dirigida em especial às Crianças e aos Jovens. No final, em frente da Igreja, Grande Magusto
Paroquial, em tenda aí montada para o efeito. Todos
os paroquianos estão convidados!... – Casamento de
Helena Vitorino e José Rodrigues, na Igreja de São
Pedro, em Évora.
- Dia 12.nov.º, Domingo XXXII do T. Comum. – Começa hoje a Semana dos Seminários. – Às
11.00, Batismo de Joana Infante Dias. – Às 16.00, na
Igreja do Colégio São João de Brito, Concerto para
Órgão e Coro, no 15.º Aniversário do Coro Santo Inácio, dirigido pelo nosso Prior, Padre João Caniço.
Atuará também o Organista António Duarte, Organista-Titular do Órgão da Sé Patriarcal de Lisboa. A
entrada é livre. – Às 20.00, Eucaristia de Sétimo Dia,
por Júlio Borba, concelebrada pelos Padres Frei Hermano da Câmara e Dário Pedroso.

- Dia 13.nov.º, seg.-feira, T. C. – Às segundasfeiras, a Igreja está encerrada, para limpeza e descanso.
- Dia 14.nov.º, terça-feira, T. C. – Às 18.00, Lição dos Grupos de Guitarra. – Às 19.00, Reunião dos
Discípulos de Jesus (no dia de hoje, excecionalmente,
pois costuma ser na terceira terça-feira de cada mês).
- Dia 15.nov.º, quarta-fª., T. C. – Às 10.00,
Terço de Raquel. – Às 15.00, Lição de Informática
(gratuita); - Às 19.00, Lição de Bíblia, aberta a todos.
- Dia 16.nov.º, quinta-feira, S. Margarida da
Escócia.
Dia 17.nov.º, sexta-feira, T.C. – Às 18.00, Lição
dos Grupos de Guitarra. – Às 19.00 e às 21.00, Iniciação Cristã de Adultos, de preparação para o Batismo
e para o Crisma.
- Dia 18.nov.º, sábado, T. C. – Às 11.00, Missa
da Associação “Regina Mundi” (Antigos Alunos e
Membros da Sociedade Missionária e suas Famílias) –
Às 17.00, Catequese para Crianças e Jovens, seguida
de Missa Vespertina, às 18.30: “Festa da Palavra”.
- Dia 19.nov.º, Domingo XXXIII do T. Comum. – Último Dia da “Semana dos Seminários”. Às
11.00, Batismo de Maria do Carmo Paquete. Às 16.00,
Reunião do Conselho Económico Paroquial.
- 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.

O nosso “São Martinho”
Durante o dia de hoje, sexta-feira, ainda se aceitam
inscrições para a nossa Festa-Convívio de São Martinho, promovida pela Paróquia e que este ano decorrerá no dia próprio, amanhã, sábado, em dois momentos: 1) a seguir à Missa das 18.30, em grande tenda,
frente à Igreja; e 2) numa quinta ao nosso dispor, na
zona da Abrigada (Quinta da Venda, Marés). Há autocarro disponível, às 9,00. Mas, se alguém quiser levar o seu próprio carro, pode inscrever-se e participar
também, com o seu próprio horário.
Haverá muito convívio: prova de vinhos, visita à
adega, almoço, magusto e visita às instalações da
Quinta (Interaves), por apenas vinte euros (crianças
até aos 5 anos, gratuito; dos 6 aos 16 anos, dez euros).

Dia Mundial dos Pobres
O Santo Padre instituiu, a partir deste ano, o “Dia
Mundial dos Pobres”, com a celebração no Domingo
anterior à Festa de Cristo Rei. Este ano calha no próximo Domingo, dia 19.
No próximo Boletim, indicar-se-ão algumas iniciativas concretas da nossa Comunidade Cristã.

Oração pelos Seminários
Por indicação do Sector da Animação Vocacional,
anuncia-se a “Vigília de Oração pelos Seminários”, no
próximo dia 16 de novembro, quinta-feira, às 21.30.
Será no Seminário dos Olivais.

Donativos por transf.ª bancária
Agradecemos a boa vontade de quem começou já
a utilizar o IBAN da Paróquia, para ofertas e para donativos caritativos. Para as ofertas à Igreja (obras, manutenção, culto), utilizar o IBAN PT50 0033 0000
0138 0046 876 91; para os donativos de caridade, o
IBAN PT50 0007 0000 0013 0535 908 23.

Próxima Visita Pastoral
Na semana de 21 a 26 deste mês, a nossa Paróquia
recebe a Visita Pastoral, na pessoa do Senhor Bispo
D. Joaquim Mendes. Estará connosco na Eucaristia
do fim da tarde e, depois dela, presidirá a encontros
com os diferentes grupos paroquiais, que lhe serão
apresentados, a partir das pessoas e das atividades que
cada um vai desenvolvendo.
Durante a tarde, visitará os doentes que o desejarem e que manifestarem esse desejo ao Senhor Prior.
Os horários destas sessões e da visita do Senhor
Bispo estarão expostos em público e neste boletim.

A encerrar

1.- Adivinhas e charadas:

Uma caixinha redondinha que pode rebolar;
Todos a podem abrir, ninguém a pode fechar.
(Resposta na próxima edição).

2.- Solução da adivinha anterior:

Casinha muito caiada, sem ter porta nem janela;
Só com bastante calor, pode viver alguém nela.
Resposta: – O ovo.

3.- Anedota:

- Uma senhora, que não peca pela beleza, está gravemente doente e o marido chama o médico.
- Não me agrada nada a sua mulher – comenta o
médico para o marido, que a acompanha.
- E a mim muito menos! – responde o marido.

4.- Dizeres:

- Quem muito fala pouco acerta.
- Quem muito abarca pouco aperta.
- Quem boa cama fizer, nela se deitará.

5.- Twitter do Papa Francisco:

“A ciência alcança a sua plena dignidade quando
serve o desenvolvimento integral da pessoa e da família humana.” (10.11.2017).

Bom Domingo!
Bom Fim-de-Semana!

