INFORMAÇÕES

SETEMBRO / OUTUBRO

2015

Dia 27 DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM – Ano B
Num 11, 25-29; Sal 18; Tg 5, 1-6; Mc 9, 38-43.45.47-48
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

27 de SETEMBRO de 2015

REFLEXÃO

Dia 28 SEGUNDA-FEIRA - S. Venceslau, mártir; SS. Lourenço Ruiz e
Companheiros, mártires
Zac 8, 1-8; Sal 101; Lc 9, 46-50
Dia 29 TERÇA-FEIRA - S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael, Arcanjos
Dan 7, 9-10. 13-14 ou Ap 12, 7-12a; Sal 137; Jo 1, 47-51
Dia 30 QUARTA-FEIRA - S. Jerónimo, presbítero e doutor da Igreja
Ne 2, 1-8; Sal 136; Lc 9, 57-62
10h00 Reunião do Secretariado da CIRP, no Salão.
18h00 Missa em Santiago.
21h30 Reunião dos Grupos Vida Ascendente (Nª Srª da Glória e Stª Joana),
no Centro Paroquial.

Dia 02 SEXTA-FEIRA - Santos Anjos da Guarda
Bar 1, 15-22; Sal 78; Mt 18, 1-5. 10
ou Ex 23, 20-23a; Sal 90; Mt 18, 1-5. 10
17h00 Missa em Vilar.
18h30 Assembleia de todos os Acólitos (termina às 21h30).
Dia 03 SÁBADO - Santa Maria no Sábado
Bar 4, 5-12. 27-29; Sal 68; Lc 10, 17-24
Formação "E-vangelizar", destinada a catequistas e animadores,
nos Salesianos do Porto.
Dia 04 DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM – Ano B
Gen 2, 18-24; Sal 127; Hebr 2, 9-11; Mc 10, 2-16 ou Mc 10, 2-12
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

Os nossos e os outros.
A tentação não é de agora, está entranhada na medula
dos ossos. A tentação de separar as pessoas da nossa
família, do nosso grupo, do nosso partido, da nossa
condição social, da nossa paróquia… e as outras sempre
existiu. E é especialmente contra isso que Jesus, no
evangelho de hoje, quer prevenir os discípulos.
"Mestre, nós vimos um homem que não nos segue a
expulsar demónios em Teu nome. Como ele não nos segue
procurámos impedir-lho".
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Dia 01 QUINTA-FEIRA - S. Teresa do Menino Jesus, virgem e doutora da
Igreja
Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12; Sal 18 B; Lc 10, 1-12
17h00 Oração pelas vocações dinamizada pelas comunidades religiosas da
Paróquia, com Adoração ao Santíssimo, Vésperas e Eucaristia.

Nº 1485

O Senhor condena a intolerância, o espírito sectário, a
defesa de privilégios e interesses por parte dos Seus,
enunciando um princípio que nunca deveria ser esquecido
pelos cristãos: "ninguém pode fazer um milagre em Meu
nome e depois dizer mal de Mim. Quem não é contra nós
é por nós".
Ora aí está algo de que não podemos abdicar, sob pena
de construirmos capelinhas e não Igreja, de termos
grupos de pressão e não de comunhão, de fazermos das
Paróquias quintas religiosas "do quero, posso e mando"
(de clérigos e não só!) e não espaços de comunhão e
reconciliação e de festa, numa palavra, sob pena de
estiolarmos e pervertermos o mandato que Jesus confiou
à Sua Igreja de combater todos os muros e ir a todos os
cantos proclamar a Boa Nova do Amor Misericordioso de
Deus.
P. Fausto
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Catequese para todos!
Novo ano pastoral:
nossos objectivos e acções congregadoras

A catequese nos grupos das crianças, adolescentes
e jovens iniciará no dia de cada grupo na semana
de 5 a 10 de Outubro.

A nossa peregrinação paroquial aos santuários de
Nossa Senhora da Lapa e Nossa Senhora dos
Remédios foi o meio encontrado para iniciarmos o
nosso ano pastoral. Nela depusemos junto de Nossa
Senhora os sonhos do nosso plano pastoral
paroquial para este ano. São estes os objectivos:

No sábado dia 10, entre as 15h30 e as 20h,
decorrerá uma actividade para os grupos do 7.º
ano em diante.

1. Intensificar o diálogo e a
cooperação com as famílias e entre as
famílias.
a. Promover encontros do Fórum
de Pais.
b. Tomar a iniciativa de ir ao
encontro dos residentes não
praticantes e acolher com alegria
os praticantes não residentes.
2. Valorizar o Sacramento da
Reconciliação.
3. Promover a formação litúrgica dos
agentes de pastoral.
a. Reactivar a Equipa Paroquial de
Liturgia.
b. Apostar na formação litúrgica
dos diferentes ministérios.

Para levar à concretização destes
objetivos projectamos quatro acções
congregadoras de toda a comunidade:
1. Canto dos reis.
2. Dia da Partilha.
3. Formação sobre Nossa Senhora.
4. Festas de Verão.
Que o Senhor nos conceda a graça, a
alegria e a ousadia para trilharmos o
caminho e Nossa Senhora nos
acompanhe como Mãe de Misericórdia.

Outubro Missionário
Vamos entrar no mês de
Outubro que é o mês
dedicado às Missões. No
nosso site poderá
encontrar e reflectir a
Mensagem do Papa
Francisco para o Dia
Mundial das Missões.
Desde já, podemos
também guardar a
oração proposta para
ser rezada durante este
mês.

ORAÇÃO MISSIONÁRIA
Espírito Santo,
que desceste sobre os Apóstolos
e os fizeste anunciadores do Evangelho:
derrama os teus dons sobre cada um de nós
e torna-nos sensíveis aos apelos
e às necessidades dos nossos irmãos;
desperta em muitos corações
das famílias, das crianças, dos jovens e adultos
o ideal missionário;
dá força e coragem a todos quantos
se entregam totalmente ao serviço da MISSÃO.
Amen.

Em relação à catequese de adultos e grupo de
preparação para os sacramentos da Iniciação Cristã
ainda não está fixado o arranque mas a inscrição
deve ser feita desde já.
Os pais dos adolescentes e jovens (5.º ao 12.º) terão uma primeira reunião de
pais no dia 16 de Outubro, às 21h30, no centro paroquial. A presença é importante
não só para conhecer os catequistas e o plano de cada ano no que diz respeito
ao itinerário de cada um mas também para nos darmos conta das linhas pastorais
norteadoras da nossa Paróquia.

Horários de catequese
1.º ano
Terça-feira, 16h30
Sábado, 11h
Santiago: terça-feira,18h30
2.º ano
Segunda-feira, 16h30
Sábado, 9h30
Santiago: Quinta-feira, 18h30
3.º ano
Quinta-feira, 16h30
Sábado, 11h
Santiago: segunda-feira, 18h30
4.º ano
Quarta-feira, 16h30
Sábado, 9h30
5.º ano
Terça-feira, 18h30
Quarta-feira, 18h30
6.º ano
Quinta-feira, 18h30

7.º ano
Segunda-feira, 18h30
8.º ano
Segunda-feira, 18h30
9.º ano
Terça-feira, 18h30
10.º ano
Sexta-feira, 18h30
11.º ano
Segunda-feira, 18h30
Jovens+
Quinta-feira, 18h30
Adultos
Terça-feira, 21h30
Preparação para os Sacramentos da Iniciação
Cristã
Terça-feira, 21h30

