
NOVEMBRO     2013

Dia 03 DOMINGO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DO TEMPO COMUM - Ano C
Sab 11, 22 – 12, 2; Salmo 144; 2 Tes 1, 11 – 2, 2; Lc 19, 1-10

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
12h00 Festa de Acolhimento das crianças do 1º. ano de catequese.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

Dia 04 SEGUNDA-FEIRA - S. Carlos Borromeu, bispo
Rom 11, 29-36; Salmo 68; Lc 14, 12-14

17h00 Reunião de Visitadores de Doentes, na sala por cima da Sacristia.
21h30 Reunião de pais da catequese do 7.º, 8.º, 9.º, 10.º e Grupo de Jovens,

no centro paroquial.

Dia 05 TERÇA-FEIRA - Rom 12, 5-16a; Salmo 130; Lc 14, 15-24
21h30 Catequese de Adultos, no centro paroquial.
21h30 Reunião de pais da catequese do 5.º e 6.º, no centro paroquial.

Dia 06 QUARTA-FEIRA - S. Nuno de Santa Maria, religioso
Rom 13, 8-10; Salmo 111; Lc 14, 25-33

15h00 Reunião dos grupos do Movimento Vida Ascendente - Nossa Senhora da
Glória e Santa Joana -, no centro paroquial.

18h00 Missa em Santiago.
21h15 Ensaio do CatedrAv, na igreja.

Dia 07 QUINTA-FEIRA - Rom 14, 7-12; Salmo 26; Lc 15, 1-10

Dia 08 SEXTA-FEIRA - Rom 15, 14-21; Salmo 97; Lc 16, 1-8
17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.

Dia 09 SÁBADO - Festa da Dedicação da Basílica de Latrão
Ez 47, 1-2. 8-9. 12 ou 1 Cor 3, 9c-11. 16-17; Salmo 45; Jo 2, 13-22

15h00 Reunião de pais da catequese do 1.º e 2.º, no centro paroquial.
16h30 Reunião de pais da catequese do 3.º e 4.º, no centro paroquial.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de sábado, no centro paroquial.
19h00 Missa de 30º dia por alma do Sr. D. António Marcelino, presidida por

D. António Francisco.

Dia 10 DOMINGO TRIGÉSIMO SEGUNDO DO TEMPO COMUM - Ano C
2 Mac 7, 1-2. 9-14; Salmo 16; 2 Tes 2, 16 – 3, 5; Lc 20, 27-38 ou Lc 20, 27. 34-38

10h45 Ensaio do coro das crianças, no centro paroquial.
15h30 Missa de acção de graças presidida pelo Sr. Bispo, no Bairro de

Santiago.
18h00 Ensaio do coro da missa das 19h de domingo, no centro paroquial.

O episódio do Evangelho desta semana é de uma riqueza
e encanto que só o Evangelista Lucas seria capaz de
descrever. Trata-se de um encontro, talvez ocasional mas
muito especial, de Jesus, que, de passagem por Jericó,
cruza o olhar com Zaqueu, "chefe de publicanos e
pessoalmente rico".

Jesus parou e olhou para Zaqueu como nunca alguém o
fizera, e, indiferente à multidão escandalizada e
incrédula, diz com respeito e confiança de velhos amigos:
" Zaqueu, desce depressa que eu hoje preciso de ficar
em tua casa". O olhar límpido e profundo de Jesus e a
sua firme mansidão de voz tornaram o pedido irrecusável.
E Zaqueu mudou.

O olhar quando é de Amor, como o de Jesus, é sempre
criador.

No princípio de mais um ano apostólico, em que há
sempre apelos ao trabalho, aprendamos a acreditar nas
pessoas, sem preconceitos ou juízos de valor, para se
evitarem elites e círculos dos mesmos a fazerem tudo,
porque"Zaqueu também é filho de Abraão". Estejamos
atentos aos sinais, gestos e atitudes de abertura, como
fez Jesus, mas importa também aprender com Zaqueu a
ultrapassar os critérios do necessário e obrigatório e a
responder com prontidão, generosidade e alegria.

Belo e luminoso encontro, que mudou 180 graus a vida
de Zaqueu e que nos deve inspirar sempre na nossa
relação de uns com os outros.

P. Fausto
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Ao fim de 15 anos, a comunidade das
Irmãs Auxiliadoras da Caridade sediada
no Bairro de Santiago da nossa
paróquia vai deixar-nos para assumir
nova missão noutra diocese. As irmãs
Palmira Lourenço e Conceição
Rodrigues despedem-se da nossa
paróquia e diocese no próximo
domingo, dia 10, às 15h30, numa
Eucaristia presidida por D. António
Francisco. A nossa presença é sinal de
gratidão a Deus por continuar a contar
com corações disponíveis para a
missão.

Acolher para converter
Auxiliadoras da Caridade
deixam diocese

Missão Jubilar: "Na barca da Igreja, eu sou..."

Os nossos Mensageiros já estão a distribuir o
último Missão 11 da nossa Missão Jubilar. Nele está
a informação necessária para a última fase deste
caminho conjunto, que temos feito desde
Outubro do ano passado, e que nos tem ajudado
a ser melhor Igreja, melhores discípulos de Jesus
Cristo.

A caminhada diocesana "Na barca da Igreja, eu
sou..." que começaremos a viver a partir da
próxima e que nos levará até ao dia de natal
pretende ajudar-nos a viver as bem-aventuranças
e a torná-las mais presentes na vida dos cristãos.

Em cada uma das semanas somos convidados a
viver uma bem-aventurança, com gestos muito
concretos. As bem-aventuranças e os
compromissos respetivos de cada semana são, por
isso, a alma desta caminhada.

Corre, Zaqueu, para ver Jesus
E sobe, talvez, para se esconder
É Jesus quem acaba por o ver
E dar-lhe novo sentido, nova luz.

Desce, Zaqueu, que Jesus quer-te ver
Ele precisa a tua humilde morada.
E aí se inicia a tua nova estrada
Que vai do acolher ao converter.

A Salvação de Deus chega ao coração
Que se abre e reconhece pecador
Precedendo sempre o nosso passo.

Antes mesmo de O buscar, na oração,
Eu já fui encontrado pelo Senhor
Que, de baixo, me acolhe num abraço.

     P. JAC

A primeira semana:
Na barca da Igreja, eu sou chamado.

Trata-se de uma semana de promoção
vocacional que culminará com
ordenações de três padres na nossa
diocese.
Nesta semana, que vai de 10 a 17,
teremos catequeses vocacionais em
todos os anos e haverá ainda um
calendário de bolso "O que Deus quer
de mim?" com propostas de oração e
reflexão para cada dia.
A nível Arciprestal, teremos uma vigília
de oração que irá decorrer na igreja
de Nossa Senhora de Fátima, às 21h,
aberta a todas as pessoas.
Também no sábado, dia 16, teremos um
encontro Arciprestal para jovens, no
Seminário de Santa Joana, entre as 15h
e as 18h.

Símbolos em cada semana:
Para ajudar a expressar o caminho e a
vivência feita na caminhada, teremos
alguns símbolos.
Assim, na igreja e em casa de cada
família haverá uma rede que simboliza
o caminho que queremos percorrer.
Esta rede será colocada no próximo
fim de semana num lugar de destaque
da nossa igreja e será entregue
também uma rede a cada família, quer
nas missas, quer na catequese. Esta
rede servirá, depois, de base para a
construção do nosso presépio.
Depois, nas restantes semanas,
colocaremos na rede os peixes que
são a tradução do nosso compromisso
pessoal. Semana após semana, cada
pessoa que é convidada a viver as bem-
aventuranças, receberá um peixe em
papel que irá personalizar e colocar
na sua rede familiar.

Convidamos todas as pessoas a aceitar esta proposta porque juntos podemos
construirmos melhor comunidade e melhor sociedade.

Redescobrir e valorizar o património religioso

Estamos a começar uma nova rubrica que nos irá
permitir redescobrir e valorizar o património religioso
da nossa Paróquia de Nossa Senhora da Glória, que
está em fase de inventariação, relacionando-o com
o tempo litúrgico (festas, santoral, etc…) que
celebramos. Assim, em cada mês daremos a conhecer
uma peça do nosso espólio, quer no nosso site,
quer nas redes sociais.


