
SETEMBRO     2013

Dia 15 DOMINGO VIGÉSIMO QUARTO DO TEMPO COMUM - Ano C
Ex 32, 7-11. 13-14; Salmo 50; 1 Tim 1, 12-17; Lc 15, 1-32 ou Lc 15, 1-10
Não há missa às 8h30.

09h00 Missa da Festa de Nossa Senhora da Ajuda, na Capela de S. Tiago
Velho.

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 16 SEGUNDA-FEIRA - S. Cornélio, papa, e S. Cipriano, bispo, mártires
1 Tim 2, 1-8; Salmo 27; Lc 7, 1-10

Dia 17 TERÇA-FEIRA - S. Roberto Belarmino, bispo e doutor da Igreja
1 Tim 3, 1-13; Salmo 100; Lc 7, 11-17

Dia 18 QUARTA-FEIRA - 1 Tim 3, 14-16; Salmo 110; Lc 7, 31-35
Não há missa em Santiago às 18h.

15h00 Reunião geral do Movimento Vida Ascendente, no Seminário de Santa
Joana.

21h00 Reunião dos Serviços Diocesanos, no Seminário de Santa Joana.

Dia 19 QUINTA-FEIRA - S. Januário, bispo e mártir
1 Tim 4, 12-16; Salmo 110; Lc 7, 36-50

Dia 20 SEXTA-FEIRA - SS. André Kim Taegon, Paulo Chang Hasang, e Companheiros
1 Tim 6, 2c-12; Salmo 48; Lc 8, 1-3
Não há missa em Vilar às 17h.

21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 21 SÁBADO - S. Mateus, Apóstolo e Evangelista
Ef 4, 1-7. 11-13; Salmo 18 A; Mt 9, 9-13

15h00 Encontro de preparação de baptismos para pais e padrinhos, no
centro paroquial.

20h30 Missa vespertina na Igreja de Santiago.

Dia 22 DOMINGO VIGÉSIMO QUINTO DO TEMPO COMUM - Ano C
Am 8, 4-7; Salmo 112; 1 Tim 2, 1-8; Lc 16, 1-13   ou   Lc 16, 10-13

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do Coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.
18h15 Oração de Vésperas.

Absolutamente surpreendente este capítulo 15 do evangelho luca-
no que bem pode figurar entre as mais belas páginas da Literatura.
A parábola chamada do "Filho Pródigo" mostra-nos um Pai (Deus)
excepcionalmente maravilhoso e bom que faz festa e que até
dança (Nietzsche não o encontrou!), um filho mais novo que "mata"
o pai, ao pedir-lhe a parte da herança que lhe diz respeito e que
retorna a casa esfomeado e, ainda, um filho mais velho, "birrento",
igualzinho aos fariseus que, em bom rigor, não se sente filho, mas
escravo, um cumpridor escrupuloso de leis e ordens.
Esta parábola de misericórdia, contada para os fariseus e escribas
que, escandalizados, criticam Jesus por acolher os pecadores,
entra de rompante na nossa vida e deve fazer-nos pensar... Porque
é exactamente do lado dos fariseus e dos escribas, escandalizados
e críticos, que nos temos de colocar a ouvir as palavras de Jesus.
Atenção redobrada, por isso, ao fecho da parábola, que termina
sem nos dizer se o filho mais velho entrou ou não na "dança de
roda" daquele banquete festivo. Um final estratégico, porque a
história é contada para nós e é a nós que compete essa decisão!
É bem interessante, igualmente, ver como os dois filhos falam ao
seu pai comum, tal como fazemos em cada Páscoa semanal. Mas em
nenhum momento da história contada eles se falam um ao outro.
Se calhar, tantas vezes, como nós que falamos entre raivas e insultos.
E também aqui esta história põe a descoberto a nossa vida.
A parábola sugere ainda que tanto nos perdemos lá longe, no
deserto, como o filho mais novo, como nos perdemos em casa,
como o filho mais velho. Então, muita atenção: podemos andar
perdidos e desnorteados na nossa casa árida e fria, sem o calor
do afecto, sem pai e sem irmãos, sem lareira e sem mesa, sem
perdão e sem alegria! Todos os cuidados, portanto!

P. JAC
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Um Deus que faz festa e que dança!



Depois do interregno do mês de
Agosto, voltam as "padeiras" ao nosso
adro. E voltam com novidades para este
ano: para não comer pão seco poderá
agora acompanhá-lo de compotas
caseiras, feitas com mestria e amor,
de diferentes sabores (abóbora,
tomate, pêra e nectarina). Uma forma
simples de ajudar e de contribuir com
a Paróquia. Por isso, eis agora, pão e
compotas, a partir deste domingo, num
adro de igreja perto de si!

Estão quase todos constituídos os
nossos grupos de catequistas para os
diferentes anos. Graças a Deus, houve
corações que se abriram à voz do
Senhor e às necessidades da
comunidade. Mas, o Senhor ainda
continua a chamar e a comunidade
continua a precisar.
Para já, numa primeira fase, informamos
os dias e horas da nossa catequese,
que ainda poderão vir a sofrer
alterações:
1º.ano:
quinta-feira, 16h30 e sábado 11h;
Santiago, segunda-feira, 18h30
2º.ano:
quarta-feira, 16h30 e sábado 9h30,
Santiago, quinta-feira, 18h30
3º.ano:
terça-feira, 16h30 e sábado 9h30,
Santiago, segunda-feira, 18h30
4º.ano:
segunda-feira, 16h30 e sábado 11h
5º.ano: a definir
6º.ano: quinta-feira, 18h30
7º.ano: quinta-feira, 18h30
8º.ano: sexta-feira, 18h30
9º.ano: segunda-feira, 18h30
10º.ano: quinta-feira, 18h30
Grupo de jovens: quinta-feira, 18h30

Venda de pão...
e compotas!

Gestos
de perdão

O amor incondicional,
é a essência de Deus e a sua inteireza,
imensidão de ternura e de beleza
ilógica, desmedida, irracional.

Sair à procura da ovelha perdida
com o rebanho à espera à frente
não é ser louco, é ser diferente,
é ter o amor como lema de vida.

O amor cresce na doação
supera a tristeza com a alegria.
Do bom pai aprendemos a mestria
de ser acolhedor, compassivo, perdão.

É possível amar assim!
Percorrer o mundo até ao fim,
partir e voltar,
cair e levantar,
tudo fazer para encontrar
a ovelha que tresmalhou,
e a moeda que se perdeu,
acolher o filho que voltou
e festejar, cantar e dançar
pelo imenso gesto de perdoar.

P. JAC

Horários
da Catequese Paroquial

Jornadas Missionárias
e da Pastoral Juvenil
De 20 a 22 de Setembro decorrem, em
Fátima, pela primeira vez em conjunto,
as Jornadas Missionárias e as Jornadas
Nacionais de Pastoral Juvenil. Com o
tema "Missão @dgentes - Ide e
anunciai!", os organizadores lançam um
apelo à revitalização do anúncio do
Evangelho.

Porque ninguém dá o que não tem,
durante este mês de Setembro, às
terças e quintas, às 15h30, e aos
sábados, às 9h30, teremos formação
básica para todos os catequistas, no
Centro Paroquial.
Nos dias 23 e 24, às 21h30, haverá
também formação de catequistas,
especialmente para a fase da
adolescência e juventude.

Formação para catequistas

Estão abertas inscrições para a
Catequese de Adultos, que vai
funcionar à terça-feira, às 21h30, no
centro paroquial, com a dupla
finalidade de preparar adultos para o
sacramento da Confirmação ou
proporcionar aprofundamento da fé,
a maiores de idade. As inscrições
podem ser feitas na Secretaria.

Catequese de Adultos:
inscrições abertas

A partir do próximo domingo, como
estava anunciado, retomamos os
habituais horários da vida da
comunidade paroquial.
Assim, no dia 22, já teremos Missa na
Sé às 8h30, 10h30, 12h e 19h. Em Vilar,
retomamos a Missa às 10h.
A partir de segunda-feira, dia 23,
retomamos o normal horário das
Confissões: segunda, terça, quinta,
sexta e sábado das 9h às 11h; quarta-
feira das 15h às 17h.
Ao sábado recomeça a Exposição do
Santíssimo às 17h, e igualmente ao
sábado e ao domingo, às 18h15,
retomamos a Oração de Vésperas.

Vida Paroquial: Horários

Lembramos que começaremos a
Catequese na semana de 30 de
Setembro (segunda-feira) a 5 de
Outubro (sábado), nos respectivos
grupos. Certo é que, nos dias 5 e 6 de
Outubro, retomaremos as habituais
missas com jovens (sábado 19h) e com
crianças (domingo 12h). A este respeito
é bom relembrar que a inscrição na
catequese supõe, simultaneamente, a
opção pela participação fiel na
Eucaristia Dominical, fonte e vértice de
toda a vida e missão da Igreja, sem a
qual a catequese não cumpre a sua
finalidade primeira. Não é de todo
aceitável uma frequência assídua à
catequese, a par de uma ausência
habitual na Eucaristia. Catequese e
Eucaristia são dois encontros, que se
reclamam mutuamente.
Reforçamos, ainda, o apelo à celeridade
na inscrição ou renovação da
matrícula. São muitos os que ainda o
não fizeram e precisamos de saber
quanto antes com quem contamos.


