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Palavra …

CENÁRIO PASSAGEIRO…
“Tudo é temporal menos Deus…”. Esta frase resume bem o
sentido do Evangelho hoje proclamado. Não se trata de desvalorizar ou desprezar as realidades deste Mundo, como a vida,
as pessoas, o amor, o trabalho, a política, o progresso, etc. São
realidades sérias e importantes, dignas da nossa atenção e do
nosso empenho. Mas são realidades penúltimas. São caminho e não ponto de chagada…
E se o caminho é importante, muito mais importante se torna se
nos guia a esperança de que ele nos leva ao encontro com
Deus, o Deus que em Jesus Cristo Se revelou como Destino Final da Humanidade.
É para uma vida à luz desta Esperança que nos chama hoje a Palavra de Deus.
Uma vida não isenta de dificuldades, incertezas, angústias e sofrimentos, mas
com a certeza fundamental de que não estamos sós. O Senhor nos acompanha
e nos guia como Palavra do eterno amor do Pai dita ao homem de cada
tempo. Palavra que não passa. Palavra sempre actual e em vigor. Palavra que
vale a pena escutar, meditar, guardar, seguir, viver e anunciar.
A Esperança é o lado da Fé que nos assegura que o nosso esforço pela construção de um Mundo mais justo e humano não cairá no vazio. Tem a fecundidade
e a vitória que a Palavra de Deus garante. É esta a Esperança que Daniel proclama na 1ª Leitura que hoje escutamos. E é também a nossa Esperança…
***
-“Mas o que significa ‘efémero’? Significa que está ameaçado de próxima
desaparição, respondeu o Geógrafo”.
Uma resposta que muito surpreendeu e perturbou o Principezinho, pois nunca
tinha pensado que a sua tão querida Flor fosse efémera… Ele não sabia ainda que
“as coisas visíveis são passageiras”… e que, com o tempo, tudo passa,
mesmo o céu e a terra, como diz JESUS no Evangelho.
As suas palavras, porém, não passarão. E são Elas que nos dizem e garantem
que o FIM para que tudo tende não é o caos, a escuridão e o nada, mas “um
novo céu e uma nova Terra” onde a transparência de DEUS será total e ELE
será tudo em todos. Esta é a Esperança que ilumina e estimula o nosso viver e o nosso caminhar, apesar de todas as penas e angústias, trevas e
“apagões” que a vida e o Mundo nos possam trazer, e trazem, às vezes…

Comunidade
Venda de Artigos Religiosos
Nos dias 14 e 15 de Novembro teremos entre nós um jovem palestiniano cristão,
proveniente de Belém (Terra Santa), que irá proceder à venda de alguns artigos
de artesanato de Belém. O produto da venda destes artigos é a principal fonte
de sustentação dos cristão no território da Alta Autoridade para a Palestina.
Convidamos todos aqueles que o puderem que não deixem de adquirir estes artigos, por forma a auxiliar os nossos irmãos cristãos daquele território que tão
perseguidos têm sido e dependem, em grande parte, destas receitas.

Ofertórios
O ofertório do fim-de-semana (14 e 15 de Novembro) será consignado para os Seminários Diocesanos.

Venda de Natal
Estando a aproximar-se a abertura da nossa Venda de Natal vimos desde já
agradecer a vossa visita à nossa loja.
Caso tenham em casa quaisquer artigos em bom estado que nos queiram oferecer, agradecemos que os entreguem na Recepção da paróquia, com a indicação
“Venda de Natal”.
Muito obrigado pela vossa colaboração.
Maria Elvira Retorta

Informando
Sequencialmente ao que aqui deixámos dito, a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (EG)
encara, ainda nesta parte I do Capítulo IV, A doutrina da Igreja sobre as questões sociais e é nisso acompanhada pelo Guião n.º 4, que nos interpela nesta caminhada sinodal
do Patriarcado de Lisboa.
Mas, por um lado, a EG não é “um documento social e, para nos ajudar a reflectir
sobre as várias questões sociais que afectam o mundo actual, algumas das quais já
[foram comentadas] no terceiro capítulo”, “temos um instrumento muito apropriado no
Compêndio da Doutrina Social da Igreja, cujo uso e estudo vivamente recomendo”refere o Papa.
Por outro lado, “nem o Papa nem a Igreja possuem o monopólio da interpretação da
realidade social ou da apresentação de soluções para os problemas contemporâneos.” E cita Paulo VI para evidenciar “a dificuldade perante situações tão diversificadas, de pronunciar uma palavra única ou propor uma solução que tenha validade
universal. É às comunidades cristãs que cabe analisarem, com objectividade a situação própria do seu país.”
A abordagem que faz dirige-se, por isso, apenas, a sublinhar duas grandes afirmações
A primeira é que não se pode deixar de ser concreto, sob pena de os grandes princípios sociais se ficarem em meras generalidades que não interpelam ninguém. É
preciso tirar as suas consequências práticas para “que possam incidir com eficácia também
nas complexas situações” dos dias de hoje. Os pastores, acolhendo as contribuições das
diversas ciências, têm o direito de exprimir opiniões sobre tudo aquilo que diz respeito à
vida das pessoas, dado que a tarefa da evangelização implica e exige uma promoção integral de cada ser humano.” (cf EG 182)
E retira uma consequência: “Por conseguinte, ninguém pode exigir-nos que releguemos a religião para a intimidade secreta das pessoas, sem qualquer influência na
vida social e nacional, sem nos preocuparmos com a saúde das instituições da sociedade civil, sem nos pronunciarmos sobre os acontecimentos que interessam aos
cidadãos.”
A título de exemplo, refere duas atitudes em dois momentos muito diferentes da história
humana e da história cristã. “Quem ousaria encerrar num templo e silenciar a mensagem de São Francisco de Assis e da Beata Teresa de Calcutá? Eles não o poderiam
aceitar.”
Em conclusão: “Uma fé autêntica – que nunca é cómoda nem individualista – comporta
sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a terra
um pouco melhor depois da nossa passagem por ela.”
Poderia certamente o Papa convocar outros exemplos e não podemos deixar de pensar no
sentido e testemunho do seu próprio ministério de Pastor.
Por tudo isto, o Guião interpela-nos no concreto da nossa realidade.
1. Que caminho percorrer para que as nossas comunidades estejam cada vez mais
empenhadas na construção de um mundo melhor?
2. Que situações concretas na nossa comunidade/bairro/freguesia/município/país
é preciso atender?
Demoremos o nosso pensamento, de coração aberto, sobre o conteúdo profundo destas
questões, tendo em perspectiva a reflexão próxima sobre A inclusão social dos pobres e
sobre O bem comum e a paz social.

Calendário Paroquial

Dia

Local

Hora

Reunião Geral de Catequistas

17 Novembro

Terça

Centro

21.00

Direcção de Acólitos

21 Novembro

Sábado

Centro

21.30

Dia de Agrupamento - Escuteiros

22 Novembro

Domingo

Igreja

18.00

Recolecção para Catequistas

28 Novembro

Sábado

Turcifal

10.00

Formação “Formar para a Missão”

28 Novembro

Sábado

Seminário
da Luz

15.30

Acontece …
15 de Novembro - Dia dos Seminários Diocesanos
21 de Novembro - Início da Campanha “Atreve-te a Ajudar”
22 de Novembro - Abertura da Venda de Natal
LEITURAS
Dan. 12, 1-3

16
17
18
19
20
21

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

Dan. 7, 13-14

15 - DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM
Hebr. 10, 11-14. 18
Mc. 13, 24-32
Semana I do Saltério

Sal. 15

1Mac. 1, 10-15.41-43.54-57.62-64

2Mac. 6, 18-31
2Mac. 7, 1. 20-31
1Mac. 2, 15-29
1Mac. 4, 36-37. 52-59
1Mac. 6, 1-13

Sal. 118
Sal. 3
Sal. 16
Sal. 49
Sal. 1Cr 29
Sal. 9 A

Lc. 18, 35-43
Lc. 19, 1-10
Lc. 19, 11-28
Lc. 19, 41-44
Lc. 19, 45-48
Lc. 20, 27-40

22 - NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO
Sal. 92
Ap. 1, 5-8
Jo. 18, 33b-37
Semana II do Saltério

Horário das Missas:
2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 12h, 18h, 21h30 * Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 18h
Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h

Horário das Confissões:

3ª e 5ª: 17h30 às 18h30
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catequesesdb@gmail.pt

