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palavra …
Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas …
No Evangelho deste Domingo, Jesus escolhe o momento para anunciar aos seus discípulos
que tudo o que é terrestre é efémero e que virá um dia em que tudo de desmoronará para deixar chegar o Reino, que será eterno e nunca conhecerá a destruição.
Ao mesmo tempo, Jesus assegura-lhes: virá o momento em que eles deverão testemunhar no
meio das perseguições, por causa do seu Nome. E para este testemunho ser-lhes-á dada a
linguagem e a sabedoria à qual todos os adversários não poderão opor resistências nem contradições. E, depois, Aquele que está Vivo e que aparecerá no fim dos tempos como o grande
vencedor sobre as forças do mal manterá vivos para sempre aqueles que souberem perseverar.
Tal é a promessa aos seus discípulos; e Jesus mantém sempre as suas promessas.
O que nos parece mais relevante não é o discurso sobre o fim do mundo, mas o discurso
sobre o percurso a percorrer até chegarmos à plenitude. Não é uma caminhada que leva à
destruição ou ao fracasso, mas à vida nova e plena. Assim, deve ser uma caminhada feita
com cabeça levantada, cheios de alegria, esperança e certeza.
É todavia uma caminhada cheia de dificuldades e lutas, mas a semente de Deus vai germinando. O que nos é pedido é que caminhemos com atenção, para que conseguirmos reconhecer
os sinais de Deus que nos surgem todos os dias e que nos esforcemos para chegar à meta vencedores («Tende cuidado; não vos deixeis enganar»).
Sabemos que é possível porque não caminhamos sozinhos. A presença constante de Deus
dá-nos forças para enfrentar todas as adversidades («Eu vos darei língua e sabedoria»).
É difícil estarmos totalmente disponíveis para a mudança. Pelo pecado original temos
tendência para nos apoiarmos naquilo que é sólido, mas todos sabemos que é impossível construir algo mais bonito, sem a destruição do que é velho e caduco.
O nosso futuro está em Jesus. Coragem, pois a recompensa, aqueles quer perseveram, é a
maior de todas: a salvação das almas!

comunidade …

A esperança cristã tem de construir-se com raízes na história dos homens. Deus
veio habitar no meio dos homens, igual a nós excepto no pecado, para nos mostrar que age na história. Esse dado da Fé exige a lucidez do olhar e faz-nos resistir ao desânimo em que o ambiente circundante de crise financeira e económica,
com raízes numa profunda crise de valores, poderiam lançar-nos.
Responsabilidades graves temos por nós e pelos nossos irmãos mais frágeis, para
que não cessam de chamar-nos a atenção, caminhando à frente, os pastores que
Deus investiu nessa Missão.
Os exemplos são muitos. Destacamos hoje o que vem do Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.
No passado dia 8, no discurso de abertura da Sessão Plenária, em Fátima, o Sr.
D. Jorge Ortiga dirigiu um forte apelo à verdade e à solidariedade, quer aos que
têm a responsabilidade de conduzir a política do País, quer, também, a todos nós,
cristãos.
Bom seria podermos dispor do texto completo do discurso. Mas enquanto isso não
é possível, sublinhemos alguns aspectos, seguindo o que nos parece uma excelente escolha da jornalista da RR, Eunice Lourenço.
Apelo à cidadania:
“Não podemos deixar de evidenciar a nossa perplexidade pela falta de verdade
nos centros de decisão da gestão pública, pela ausência de vontade em solucionar
os desafios actuais e pela ânsia obsessiva do lucro que conduz à desumanização
da vida. Inverdade frequentemente resultante de querelas pessoais e de jogos
político-partidários pouco transparentes, que aprisionam os líderes aos interesses
instalados nas estruturas público-privadas. A comunidade humana não pode pactuar com a teoria dos consensos políticos mínimos que geralmente não resultam
em soluções sustentadas”,……………..
“o apelo à justiça e à igualdade surge esvaziado de conteúdo porque sem resultados práticos”.…………………..
“cultura da morte sem precedentes e minimalista, em que as propostas conduzem
tendencialmente para a desumanização das relações humanas”……………………
Aos cristãos exige-se: ……
“mudança radical de atitudes e comportamentos” na organização pastoral e uma
renovação que passe sobretudo pelo testemunho. “Um laicado, em sintonia com o
Evangelho e com a doutrina social da Igreja, exercerá certamente uma força positiva na resolução dos problemas do nosso país. O sentido de responsabilidade
pública e de participação na vida democrática exigirá líderes com propostas novas
e sérias que visem promover a equidade e a coesão da sociedade portuguesa”…….
…….
“As transformações do mundo vieram redefinir as fronteiras da acção pastoral,
colocando em causa uma pastoral eminentemente enquadrativa, liderada pela
figura do pároco. Diante de uma pluralidade de transformações, contextos e
mudanças, a Igreja vê-se na necessidade de voltar o seu olhar e o seu coração
para a pedagogia do Evangelho”
“uma pastoral radicada na «construção de caminhos de comunhão», na edificação
de um corpo orgânico, geradora de consciências livres na opção por Cristo e pela
sua Boa Nova” e em que “padres e leigos, na clareza e distinção de ministérios,
tornam-se co-responsáveis e fiéis cooperadores do Espírito Santo na transmissão
do Evangelho a todos os homens e mulheres”.
Seremos capazes de ir cumprindo este desafio?

“O Santo Padre Bento XVI iniciará o Advento com uma Vigília, por ele
presidida, na Basílica de São Pedro, intitulada “Vigília pela Vida nascente” e pede a todos os Bispos para o acompanharem, presidindo
nas suas Dioceses, a uma Vigília. Aceitamos o convite do Santo Padre
e convocamos para o Mosteiro dos Jerónimos, no dia 27 de Novembro, às 21h30, uma vigília diocesana.”
José, Cardeal Patriarca
Porque sentimos o desafio tão importante, queremos em Comunidade
rezar também pela Vida. Para possibilitar a todos os grupos e movimentos uma maior participação, realizaremos na nossa Comunidade
momentos de oração mais intensa e comunitária.
Dia 26 de Novembro - Noite de Oração:
19h - Eucaristia
19h30 - Exposição do Santíssimo (Igreja)
21h30 - Oração Comunitária
23h - Bênção
Dia 27 de Novembro - Sagrado Lausperene
8h30 - Eucaristia 9h - Exposição do Santíssimo (Centro Paroquial)
17h30 - Bênção e encerramento
21h30 - Vigília de Oração - Mosteiro dos Jerónimos

Será inaugurada no próximo dia 21, Domingo
de Cristo Rei.
Pelas ofertas que já recebemos e por quaisquer outras que porventura nos cheguem,
apresentamos desde já os nossos agradecimentos.

Calendário Paroquial
Dia

Local

Hora

Conselho da Formação da Fé

18 Novembro

Sexta

Centro

21.00

Conselho de Evangelização

19 Novembro

Sexta

Centro

21.00

Escuteiros - Veladas

19 Novembro

Sexta

Igreja

21.30

Escuteiros - Promessas

20 Novembro

Sábado

Igreja

12.15

Conselho de Liturgia

20 Novembro

Sábado

Centro

16.00

Direcção de Acólitos

25 Novembro

Quinta

Centro

21.30

Vésperas Solenes

28 Novembro

Domingo

Igreja

17.30

Acontece …

14 de Novembro - Ofertório para os Seminários
14 de Novembro - Encontro dos Peregrinos da
Terra Santa - Missa às 11h, almoço e tarde de convívio
20 de Novembro - Encontro de todos os Catequistas - Missa às 12h15, almoço e tarde de reflexão
LEITURAS

Mal. 3, 19-20a

Sal. 97

14 - DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM
2Tes. 3, 7-12
Lc. 21, 5-19
Semana I do Saltério

15 - 2ª Feira - Ap. 1, 1-4; 2, 1-5a
16 - 3ª Feira - Ap. 3, 1-22
17 - 4ª Feira - Ap. 4, 1-11
18 - 5ª Feira - Act. 28, 11-31
19 - 6ª Feira - Ap. 10, 8-11
20 - Sábado - Ap. 11, 4-12

Sal. 23
Sal. 14
Sal. 22
Sal. 97
Sal. 118
Sal. 143

Lc. 17, 1-6
Lc. 19, 1-10
Lc. 19, 11-28 S. Isabel da Hungria
Mt. 14, 22-33
Lc. 19, 45-48
Lc. 20, 27-40

21 - NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO
2Sam. 5, 1-3
Sal. 121
Col. 1, 12-20
Lc. 23, 35-43
Semana II do Saltério
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