
SETEMBRO     2013

Dia 08 DOMINGO VIGÉSIMO TERCEIRO  DO TEMPO COMUM - Ano C
Sab 9, 13-19; Salmo 89; Flm 9b-10.12-17; Lc 14, 25-33
Não há missa às 8h30.

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

Dia 09 SEGUNDA-FEIRA - S. Pedro Claver, presbítero
Col 1, 24 – 2, 3; Salmo 61; Lc 6, 6-11

Dia 10 TERÇA-FEIRA - Col 2, 6-15; Salmo 144; Lc 6, 12-19

Dia 11 QUARTA-FEIRA - Col 3, 1-11; Salmo 144; Lc 6, 20-26
MISSÃO JUBILAR: DIA DA FAMÍLIA
Não há missa em Santiago às 18h.

Dia 12 QUINTA-FEIRA - Santíssimo Nome de Maria
Col 3, 12-17; Salmo 150; Lc 6, 27-38

21h30 Reunião de catequistas da adolescência e dos animadores dos jovens,
no centro paroquial.

Dia 13 SEXTA-FEIRA - S. João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja
1 Tim 1, 1-2. 12-14; Salmo 15; Lc 6, 39-42
Não há missa em Vilar às 17h.

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

Dia 14 SÁBADO - Festa da Exaltação da Santa Cruz
Num 21, 4b-9 ou Filip 2, 6-11; Salmo 77; Jo 3, 13-17

20h30 Missa vespertina na Igreja de Vilar.

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.

Uma das principais tarefas da Igreja é a de anunciar o Evangelho.
Entre várias formas de evangelização tem lugar destacado a
Catequese. O processo catequético destina-se a desenvolver a fé
inicial do discípulo de Jesus, até chegar a fazer dele uma testemunha
alegre e convicta de Jesus Cristo. A catequese não é mero ensino
das verdades da doutrina cristã, nem simples aula de educação
moral, social ou cívica. E este trabalho, o mais difícil, decisivo e
importante de qualquer comunidade cristã, não se faz sem
animadores da fé.
Sentimos que faltam catequistas e evangelizadores. Isto poderá
representar uma crise de fé ou de generosidade, ou uma escuta
deficiente dos apelos de Deus, ou, quem sabe, algum medo pela
nossa incapacidade de servir.
A este respeito é bom e útil recordar que os catequistas não têm
que ser especialistas em Teologia, Bíblia, Liturgia ou Moral. Basta
que sejam testemunhas da fé, mesmo de uma fé que se sente
pequena e frágil, mas que está aberta ao dom, ao crescimento, no
exercício da própria missão. Isso requer sempre humildade para
aprender a ser, a saber e a saber fazer catequese. Pede-se que
estude, que reze e que se esforce por viver aquilo e Aquele que
anuncia. O resto virá com o tempo, por acréscimo e por graça de
Deus.
Precisamos de catequistas. Procure cada um perceber que este
problema é de todos e não se resolve magicamente pela cabeça e
pela mão dos padres. Cada cristão tem de responder diante de
Deus e da Igreja por esta necessidade.
Pedimos que cada um leve a peito esta urgência. E àqueles que
sentirem mais vivo este desejo de assim servir a comunidade, aqui
estamos e estaremos para ajudar e para caminhar juntos.
Não temais porque "o Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas". O
Senhor, Bom Pastor da Messe, escuta a nossa prece. Escutemos o Seu
apelo para que a ninguém falte o tesouro vivo da Palavra de Deus.
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Tomar a sério a cruz da missão



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.

Já começámos a preparar o novo ano
de catequese e continuamos
empenhados em fazer o melhor nesta
acção eclesial.
Apelamos, desde já, a todos os que
ainda não fizeram a renovação da
inscrição ou primeira inscrição na
catequese para que o façam quanto
antes, a fim de tudo providenciarmos
durante este mês.
Informamos que a nossa catequese
paroquial vai começar na semana de
30 de Setembro (segunda-feira) a 5 de
Outubro (sábado), nos respectivos
grupos. Os horários ainda não estão
totalmente definidos, pelo que nos
próximos dias os informaremos. Para
já, é certo também que nos dias 5 e 6
retomaremos as habituais missas com
jovens (sábado 19h) e com crianças
(domingo 12h).

Formação para catequistas

Ainda pode ser maior!?

Ser discípulo é ser diferente,
Dotado de uma coragem exigente,
Para seguir Jesus de verdade,
Sempre fiel à radicalidade.

É pegar, sem medo, na Cruz
E caminhar com(o) Jesus.
Fazer planos,
Calcular sonhos...
E, (in)seguro, ser capaz,
De partir e deixar tudo para trás.

Agora, sem mais, dou por mim a
pensar:
Serei eu capaz de amar?
Pegar na Cruz e partir?
Dizer "sim" ao Mestre e seguir?

É grande
      a radicalidade da missão e do amor,
Mas uma coisa é certa:
Ainda pode ser maior!?

P. JAC

Catequese.
É hora de avançar!

Missão Jubilar:

um dia vamos ser mais família!

O caminho da Missão Jubilar entra, agora, na sua derradeira fase que nos
conduz até ao encerramento feliz e festivo no mês de
Dezembro. Estamos já a distribuir o Missão 11 deste
mês com um convite muito directo e simples a
todas as famílias: no dia 11, vamos fazer
uma refeição com toda a família junta,
refeição essa que se deseja com a
televisão desligada e que possa começar
com a pequena oração que vai sugerida
na "casa" a construir que é o formato que
adquire a mensagem deste mês.

Todos sabemos da correria de que é feita
a vida. Uma proposta simples para parar
um pouco, em família, a fim de
fortalecer os laços que nos unem.

Vive esta hora!

A formação cristã é um processo
permanente e, em bom rigor, nunca
terminado, enquanto peregrinamos.
Assim, para dar resposta a tantos
desejos e vontades, a partir deste ano
teremos na comunidade um espaço
formativo destinado a adultos. Por um
lado, ele continua a preparar adultos
que se proponham celebrar o
sacramento da Confirmação (Crisma),
e por outro terá uma dimensão de
aprofundamento da fé para maiores de
idade.
As inscrições nas duas modalidades
estão abertas durante este mês. Não
fechemos os ouvidos e o coração aos
apelos do Espírito de Deus.

Catequese de Adultos:
inscrições abertas

Abençoai-nos,
Pai do Céu,
e ao pão nosso deste dia,
que o vosso Amor nos deu;
que ele nos conserve a vida,
e nos faça criar cada vez
mais laços entre nós
e assim todos se sintam felizes
nesta família.
Amén.


