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Palavra …

A ORAÇÃO E COMPROMISSO
A Igreja convida-nos hoje a contemplar e a adorar Jesus
Cristo na Eucaristia pois nela se resume todo o seu mistério.

Cristo presente na Eucaristia é o Filho de Deus que eternamente nasce de Deus e a Ele se dá numa maravilhosa troca de
amor.
Cristo presente na Eucaristia é Jesus crucificado que aceita dar a sua vida
por amor e que Deus ressuscita pelo poder do Espírito.
Cristo presente na Eucaristia é Jesus que se dá em alimento no sacramento
do Pão partido, fruto da terra e do trabalho do homem.
Cristo presente na Eucaristia é, enfim, o Senhor da Igreja. Ele a reúne e
alimenta para fazer dela a expressão visível da sua presença na nossa História.
Contemplando e adorando Jesus Cristo na Eucaristia, encontraremos também a força para fazer da nossa vida um ato de serviço e doação pelos nossos
irmãos.
Contemplando e adorando Jesus Cristo na Eucaristia, avivaremos a consciência de que o mundo e a Humanidade, no projeto de Deus, é uma comunidade a
construir, é uma Terra mais humana e fraterna a buscar e a fazer, em cada dia...
***
No calendário litúrgico há duas Celebrações especiais da Eucaristia:
A 1ª é na Quinta-feira da Semana Santa. Aí celebra-se, sobretudo, a Ceia do
Senhor. Ceia que é o Memorial da sua vida entregue por nós e apelo permanente a uma vida de comunhão e de serviço.
A 2ª é hoje, a “Festa do Corpo de Deus”. E o sentido desta celebração é fazernos descobrir e contemplar a Eucaristia como presença real de Jesus Cristo no meio de nós. Presença sempre disponível que nos espera e acolhe, nos
escuta e nos fala, nos ilumina e robustece, e nos reenvia para o Mundo,
com mais Luz, Paz e Amor, para aí sermos testemunhas e sinais vivos do
seu ESPÍRITO SALVADOR.

Comunidade
ARRAIAL PAROQUIAL 2014

inFormando
“O Domingo da Santíssima Trindade em que se celebra o Dia da Igreja
Diocesana, 15 de Junho, foi a data escolhida para marcar o início da caminhada sinodal que terá como lema: “O sonho missionário de chegar a
todos” (Papa Francisco, Evangelii Gaudium nº 31)”.
A Igreja de Lisboa inicia “um caminho de reflexão, avaliação, renovação,
planeamento e programação, feito em conjunto, com a participação de
todos” que culminará com a Assembleia Sinodal em Novembro de 2016.
(Notícia no sítio do Patriarcado de Lisboa)

A duração e os conteúdos propostos para este longo caminho preparatório transportam, parece-nos, o sinal de que se trata de tomar consciência, de interiorizar e
de viver, de modo renovado, as exigências da nossa fé.
“Se queremos mudar o mundo, comecemos por nós próprios, pelas nossas
famílias, grupos cristãos, comunidades religiosas, movimentos, associações, paróquias, diocese... Enquanto caminhamos em comunhão rumo ao Sínodo, deixemo
-nos interpelar-transformar por Jesus Cristo, pela Palavra de Deus e pelos
sacramentos, pelos acontecimentos do nosso tempo e pelas pessoas em quem
Jesus vem ao nosso encontro.”
Este vai ser, pois, um tema constante, neste e nos próximos dois anos, um caminho esperado por muitos e a que o desafio lançado pelo Papa Francisco com a sua
Evangelii Gaudium veio dar um forte impulso e matriz.
Este caminho de esperança tem um “segredo” desde já tornado público,
para que todos o possam ouvir e viver dele: “o “segredo” para que o Sínodo
seja um autêntico evento de graça para a Igreja de Lisboa é a oração” (D.

Manuel Clemente, homilia da Missa Crismal, 2014)

Sendo, assim, tempo de oração, é também tempo de formação, reflexão e
partilha e tempo de ensaio de iniciativas pastorais de âmbito missionário.
(cf. referida homilia).
São, de facto, realidades entre si estreitamente ligadas no viver cristão.
Partindo de duas palavras propostas pelo Papa Francisco, saída e periferias, o
Senhor Patriarca considera que elas “podem e devem caracterizar todo o nosso caminho sinodal. A saída em relação a Deus, na oração, e a saída em relação aos outros, na ação, estimulam-se mutuamente, pois quem se aproxima de
Deus descobre e aprofunda o amor divino por todas as suas criaturas, isso mesmo que é a caridade. Não caminharemos em sínodo, se não ligarmos oração e ação, mais e mais, como em Jesus acontecia totalmente, sempre
com o Pai e sempre para os outros. ”(Homilia no Domingo da Santíssima Trindade)
Quase a encerrar o Ano Pastoral, avaliamos agora o ano anterior e pensamos o
próximo. Temos nos documentos que foram distribuídos um quadro de referência
relevante e imprescindível. As férias aproximam-se. As dificuldades que estamos
a viver impedem a muitos a mudança que nos habituámos a associar à ideia de
férias. Mas para todos pode ser tempo de reforçar, pela oração e pela atenção aos
outros, a verdade do nosso viver cristão. Não deixemos que nos roubem a
esperança.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Assembleia Geral de Acólitos

22 Junho

Domingo

Centro

16.30

Conselho da Formação da Fé

25 Junho

Quarta

Centro

21.30

Conselho Sócio-Cultural

26 Junho

Quinta

Centro

18.45

Conselho da Família

27 Junho

Sexta

Centro

19.00

Exposição do Santíssimo Sacramento (c/ oração do Rosário)

13 Julho

Domingo

Igreja

15.00

Reunião de preparação para pais
e padrinhos - Baptismo

15 Julho
17 Julho

Terça
Quinta

Centro

21.30

Secretariado Permanente

15 Julho

Terça

Centro

21.30

Acontece …
22 de Junho - Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo
28 de Junho - Conselho Pastoral Paroquial, 14h
29 de Junho - Solenidade de São Pedro e São Paulo
Encerramento do Ano Pastoral
LEITURAS

Deut. 8, 2-3. 14b-16a

23
24
25
26
27
28

- 2ª Feira - 3ª Feira - 4ª Feira - 5ª Feira - 6ª Feira - Sábado -

Act. 12, 1-11

22 - SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO
Sal. 147
1Cor. 10, 16-17
Jo. 6, 51-58
Semana IV do Saltério

2Reis 17, 5-8. 13-15a. 18
Is. 49, 1-6
Sal. 138
2Reis 22, 8-13; 23, 1-3
2Reis 24, 8-17
Deut. 7, 6-11
Sal. 102
Is. 61, 9-11

Sal. 59
Act. 13, 22-26
Sal. 118
Sal. 78
1Jo. 4, 7-16
Sal. 1Sam

Mt. 7, 1-5
Lc. 1, 57-66. 80
Mt. 7, 15-20
Mt. 7, 21-29
Mt. 11, 25-30
Lc. 2, 41-51

29 - SOLENIDADE DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO
Sal. 33
2Tim. 4, 6-8. 17-18
Mt. 16, 13-19
Semana I do Saltério
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Horário das Missas:
2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 12h, 19h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 19h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30

