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Palavra …

Nº4

OS FRUTOS QUE SE ESPERAM…
Como avaliar a religião de um Povo e a seriedade da sua Fé?
Pelo número ou riqueza dos seus templos?
Pelas multidões que arrasta?
Pelo esplendor do seu culto?

O profeta Isaías diz-nos hoje, de forma sublime e definitiva, que
são bem outros e diferentes os frutos que Deus espera:
RETIDÃO, JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE…
Por isso, no seguimento do texto que hoje ouvimos, Isaías aponta com clareza e veemência os “agraços” da sociedade do seu tempo:
Uma sociedade onde uns poucos acumulam “campos e casas” insaciavelmente, tornando-se os únicos proprietários da terra…
Uma sociedade toda entregue a excessos consumistas, sem respeito algum pelas
gritantes carências dos pobres…
Uma sociedade sem valores sólidos, onde cada um fabrica, a seu gosto, a sua ética,
chamando bem ao que é mal, e mal ao que é bem…
Uma sociedade onde se nega a justiça aos inocentes e se absolvem os culpados, a
troco de dinheiro e de favores…
Uma sociedade insolidária e desumana, geradora de miséria, degradação, ódios, violências, opressões e sofrimentos…
Uma sociedade de flagrante atualidade, pois atual continua a causa por ele apontada:
"Rejeitaram a instrução do Senhor e desprezaram a sua palavra".
***

Na hora da vindima, compreende-se bem a frustração do viticultor, ao verificar que
as boas uvas que ele esperava não existem… e que todo o seu trabalho e investimento foram em vão…
O Profeta Isaías socorre-se desta experiência para nos apresentar as expectativas
de Deus a nosso respeito e nos interrogar, seriamente, se estamos a corresponder ao que ELE espera de nós, ou se também se aplicará a nós a imagem da vinha improdutiva…
Para isso recorda-nos, mais uma vez, que a Religião de um Povo e a seriedade da
sua Fé não se avaliam, apenas, pelo número e riqueza dos seus templos, pelas
multidões que arrastam ou pelo esplendor do seu culto, mas, sobretudo, pela retidão, justiça, solidariedade, união e paz que fazem gerar.
São esses os Frutos que se esperam.

Comunidade

Estão abertas as inscrições para o
Sacramento do Crisma
Esta preparação é para adultos que,
por algum motivo, não receberam
este sacramento e que agora se querem preparar para o receber.
Os encontros serão às 6ª feiras, pelas 21h30.
Inscrições na Secretaria

«Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, a fim de que a tua esmola permaneça em segredo; e teu Pai, que vê o
oculto, há-de premiar-te.»

O ofertório deste fim-de-semana, o primeiro do mês, destina-se, como
habitualmente, às necessidades da nossa paróquia.
No fim-de-semana de 18 e 19 destinar-se-á às Missões.

Já se encontra disponível a agenda para marcação de intenções de missa para
2015.
Lembramos todos os paroquianos das seguintes instruções para a marcação de
missas:
As missas das 9h, durante a semana e todas as missas de fim-de-semana são
individuais. Deste modo, apenas uma pessoa poderá marcar as intenções
em cada missa, não sendo possível acrescentar outras intenções.
As missas das 19h, de 2ª a 6ª, são as chamadas “missas comunitárias”. Nestas
missas é possível a marcação de várias intenções. Por decisão do Conselho
Pastoral Paroquial foi imposto um limite de 15 intenções por missa.
As intenções deverão ser marcadas na Secretaria Paroquial, de 2ª a 6ª, das 9h
às 18h.

inFormando
Acabemos, então, esta proposta de releitura dos números introdutórios da Evangelii
Gaudium (EG), que hão-de ajudar a preparar-nos para a leitura e reflexão, em trimestres sucessivos, dos Capítulos da Exortação, de acordo com o calendário definido para prosseguir esta caminhada preparatória do Sínodo Diocesano de 2016.
Já vimos qual é a fonte da acção evangelizadora: o Amor de Deus que acolhemos e se nos comunica e dá sentido à nossa vida, para o comunicarmos, para deixarmos que passe por nós e se transmita
aos outros.

“Deus manifestou o seu amor imenso em Cristo morto e ressuscitado […] Cristo é
a “Boa Nova de valor eterno” (Ap 14, 6) […] [Ele] pode romper também os esquemas
enfadonhos em que pretendemos aprisiona-lo e surpreende-nos com a sua constante criatividade divina. “Na realidade toda a acção evangelizadora autêntica é sempre
‘nova’” e revela caminhos inesperados “sempre que procuramos voltar à fonte e
recuperar o frescor original do Evangelho”
Como se caracteriza esta acção evangelizadora?

Exige uma entrega generosa mas não é uma heroica tarefa pessoal. É primeiramente
e acima de tudo obra de Deus. Jesus é o primeiro e maior evangelizador. (cf. EG n.º
12). Também não é desenraizamento, apesar de ser eterna novidade, porque se situa
numa memória, numa história que é a do Povo de Deus a que pertencemos e convoca, “faz-nos presente, juntamente com Jesus, uma verdadeira ‘nuvem de testemunhas’” (Heb 12, 1).
Em que âmbito se realiza?

A nova evangelização interpela a todos, realizando-se fundamentalmente em três
âmbitos (XIII Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos (2012), sobre o tema A nova evangelização para a
transmissão da fé cristã.): • o âmbito da pastoral ordinária que está orientada para o crescimento dos crentes, a fim de corresponderem cada vez melhor e com toda a sua vida ao amor
de Deus; dirige-se aos que frequentam regularmente a comunidade, reunindo-se no dia do Senhor, para
se alimentarem da sua palavra e do pão da vida eterna, e aos que conservam uma fé católica intensa e
sincera, exprimindo-a de diversos modos, embora não participem frequentemente no culto; • o âmbi-

to das pessoas baptizadas que, porém, não vivem as exigências do baptismo, não
sentem uma pertença cordial à Igreja e já não experimentam a consolação da fé.
Como Mãe sempre solícita a Igreja esforça-se para que elas vivam uma conversão que lhes restitua a
alegria da fé e o desejo de se comprometerem com o Evangelho; • a evangelização está essen-

cialmente relacionada com a proclamação do Evangelho àqueles que não conhecem Jesus Cristo ou que sempre o recusaram. Todos têm o direito de receber o Evangelho.
Os cristãos têm o dever de o anunciar, sem excluir ninguém e não como quem impõe uma nova
obrigação mas como quem partilha uma alegria.
Que lugar ocupa na vida da Igreja?

A actividade missionária representa o máximo desafio, […] a primeira de todas as causas, […] o paradigma de toda a obra da Igreja. É, assim necessário passar de uma
pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária. “Há
mais alegria no céu …” (Lc 15, 7)
Nesta perspectiva exige-se-nos, atrevemo-nos a concluir:

⇒

⇒

Um exame e uma reflexão em que sejamos capazes de nos pôr em causa e ouvindo todos, incluindo os que nem sempre ou quase nunca são ouvidos,
sem receio, sabendo que Jesus Cristo estará connosco;
Um estilo evangelizador – e só este ponto retiramos directamente da EG – que o
Papa convida a “assumir em qualquer actividade que se realize […] assumindo, no meio do nosso trabalho diário, esta exortação da Palavra
de Deus: Alegrai-vos sempre no Senhor! De novo vos digo: alegraivos!” (Fl 4, 4)

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Missa de Aniversário da abertura
da Casa Nª Srª do Rosário

7 Outubro

Terça

Centro de
Dia

12.00

Reunião do Grupo de Reflexão
sobre o Sínodo

7 Outubro

Terça

Centro

21.30

Pastoral da Saúde

8 Outubro

Quarta

Centro

16.30

Festa da Palavra

11 Outubro

Sábado

Igreja

12.00

Reunião dos Ministros Extraordinários da Comunhão

11 Outubro

Sábado

Centro

15.00

Conselho de Evangelização

11 Outubro

Sábado

Centro

17.00

Acontece …
5 de Outubro - Apresentação dos Leitores à Comunidade, 11h
11 de Outubro - Procissão de Nª Senhora, Palma, 21h
LEITURAS
Is. 5, 1-7

6
7
8
9
10
11

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

Is. 25, 6-10a

Sal. 79

5 - DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM
Filip. 4, 6-9
Mt. 21, 33-43
Semana III do Saltério

Gal. 1, 6-12
Gal. 1, 13-24
Gal. 2, 1-2. 7-14
Gal. 3, 1-5
Gal. 3, 7-14
Gal. 3, 22-29

Sal. 110
Sal. 138
Sal. 116
Sal. Lc. 1
Sal. 110
Sal. 104

Lc. 10, 25-37
Lc. 10, 38-42
Lc. 11, 1-4
Lc. 11, 5-13
Lc. 11, 15-26
Lc. 11, 27-28

12 - DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM
Sal. 22
Filip. 4, 12-14. 19-20
Mt. 22, 1-14
Semana IV 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

