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EXPO-PARÓQUIA—DOMINGO, 11 de OUTUBRO 
 

(Antes e depois das missas do Domingo) 
 

No próximo dia 11 de Outubro, Domingo, no adro da Igreja, em frente à porta 
principal, cada um dos Serviços /  Movimentos da nossa paróquia terá montada 
uma pequena banca com informações sobre a sua actividade. 
 

Antes ou depois das missas do Domingo podereis parar um pouco junto de ca-
da uma dessas bancas. 
E não só ficar a conhecer as actividades e horários de cada um dos Serviços ou 
Movimentos, mas também acolher propostas /desafios de colaboração nas mes-
mas. 
 

O objectivo desta iniciativa é simples: fazer chegar ao maior número possível 
de pessoas que frequentam a nossa Comunidade (alguns fazem-no de forma es-
porádica) a informação sobre tudo o que vai acontecendo entre nós. 
E recolher inscrições de gente entusiasmada em participar! 

 

 
ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO 

DOMINGO, 18 de Outubro 
 
No próximo dia 18 de Outubro realiza-se o tradicional almoço da Venda de Natal. 
Não foi possível, por razões de agenda, efectuá-lo logo a seguir ao encerramento 
da Venda de Natal. 
Fazêmo-lo agora, quase em cima do início visível de mais uma Venda de Natal, 
que tem inauguração prevista para o próximo dia 11 de Novembro. 
 

E sublinho que se trata de um início visível. 
Porque há um número imenso de colaboradores que já começou a trabalhar, 
desde o início de Fevereiro, a fim de tornar possível a realização de mais uma 
Venda de Natal. 
 

Este almoço de confraternização é aberto a toda a Comunidade! 
Todos os interessados deverão inscrever-se no Secretariado Paro-
quial até ao dia 15 de outubro. 
E não se atrasem. 
Porque o salão pode vir a revelar-se pequeno… 
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Esta semana ouvimos o relato impressionante que Neemias nos faz  
do Povo de Israel reunido em Assembleia para escutar a Palavra de Deus. 
O dia inteiro. De pé. E a chorar de alegria. 
O povo tinha saudades de Deus. 
Saudades de escutar aquela Palavra que o alimentava. 
Só naquela altura, com a reconstrução do Templo,  
lhes era permitido voltar a ouvir essa Palavra… 
 

“Todo o povo ouvia atentamente a leitura do livro da Lei” 
A Palavra lida “clara e distintamente”, era explicada e compreendida. 
E o fruto natural foi a Festa partilhada: “todo o povo se retirou para comer e 
beber, repartindo com quem não tinha nada”. 
 

Não podemos ouvir este relato que é Palavra de Deus para nós, sem nos 
questionarmos sobre o lugar que habitualmente Lhe damos na nossa vida. 
Como a escutamos? 
Com que preocupação de a entender e descobrir o que Deus pensa e quer 
para nós? 
 

A grande Palavra que Deus pronunciou é Jesus Cristo.  
É uma Palavra acessível a todos os homens. 
Mas precisa de ser profundamente meditada. 
Para irmos muito para além dos rótulos com que O classificamos. 
E, no encontro íntimo com Ele, descobrirmos cada vez melhor o Seu rosto! 
 

A Sagrada Escritura permanece como “guião” para esse percurso. 
Indispensável para conhecer este Jesus que completa em si uma dinâmica de 
incarnação presente em toda a relação de Deus connosco. 
É por isso que, também nesta semana, lemos (na Liturgia das Horas) S. Jeró-
nimo que escreveu: “ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo” 
 

Este ano, nos encontros com o Pe João Lourenço, temos uma oportunidade 
única de conhecer melhor e aprender a ler o Apocalipse.  
Para que Deus nos fale. E não O ignoremos. 
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O Apocalipse de São João—3ª Feira, dia 6 
 

O Reencontro com a esperança cristã 
 

É já nesta Terça-Feira, dia 6 de Outubro, que vamos dar início aos encontros 
com o Pe João Lourenço, sobre o Livro do Apocalipse. 
Encontramo-nos às 18.30h (das 18.30h às 19.30h) na sala Cónego Abranches 
(Centro Paroquial, 2º andar). 
Estes encontros decorrerão em ritmo quinzenal, até ao final de Maio de 2016. 

 
 

Adultos de Baptizados e Crismados em 2015 
 

Encontro no dia 18, às 15.00h 
 
 

No passado ano pastoral, o grupos dos adultos que se prepararam para receber 
os sacramentos da iniciação cristã (Baptismo e/ou Crisma, e/ou Primeira Comu-
nhão) era bastante numeroso. 
 

Entre muitos deles gerou-se um clima de amizade fraterna que, como é natural,  
os levou a querer continuar a alimentar esses laços. 
 

Dada a data muito tardia do Crisma (28 de Junho) não foi possível realizar um 
encontro que ajudasse a clarificar perspectivas de continuidade de caminho em 
comum durante neste novo ano pastoral. 
 

Esse é um dos objectivos deste encontro que iremos realizar no próximo dia 18 
deste mês, às 15h, no Salão Paroquial, 2ªandar. 
 

O outro é, muito naturalmente, apenas o de nos revermos, uma vez que alguns 
têm a vida organizada noutros lugares e noutras comunidades. 
 
 

Noite de Oração — 12 de Outubro, 21.30h 
 
 

No ano passado lançamos  a proposta de um Noite de Oração todos os dias 12 
de cada mês. 
As noites de oração foram-se sucedendo, com estilos diferentes 
(consoante os grupos que as preparavam). 
E este ano Pastoral vamos manter essa iniciativa. 
Começamos já no próximo dia 12 de Outubro, 2ª Feira, às 21.30h. 
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INICIAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS 
18 de Outubro, 18h 

 

No próximo dia 18 de Outubro, às 18h, iniciaremos os encontros de Iniciação 
Cristã dos Adultos. 
São encontros que se destinam a todos os que quiserem receber um ou vários 
dos sacramentos da iniciação cristã, (Baptismo e/ou Crisma e/ou Primeira Co-
munhão) ou que estejam interessados em conhecer melhor os conteúdos fun-
damentais da nossa Fé (independentemente de estarem já ou não decididos a 
receber qualquer dos sacramentos da iniciação cristã). 
 

Este primeiro encontro servirá para percebermos um pouco melhor a dinâmica 
proposta pela paróquia para esta preparação. 
E também para nos organizarmos. 
 

Trata-se de um percurso que acompanhará o ritmo litúrgico da vida da Igreja e 
que, por isso, será muito baseado na leitura e na reflexão/meditação da Palavra 
de Deus. 
Embora também haja necessariamente alguns encontros mais didácticos, mar-
cados pela transmissão de conteúdos catequéticos sobre os grandes temas da 
nossa fé. 
 

Tudo isto acontecerá em grupos mais pequenos que iremos constituir neste 
primeiro encontro. 
 

Fazemos esta preparação em pequenos grupos porque (felizmente) são muitos 
os interessados e a participação activa de todos é muito importante para a ma-
neira como entendemos esta iniciação. 
 

Mas também porque as disponibilidades de todos os interessados são cada vez 
mais difíceis de compatibilizar.  
É por isso que todos os anos temos vários horários diferentes de encontro, para 
que ninguém deixe de participar apenas porque não há nenhum horário em que 
o possa fazer… 
E há também sempre a possibilidade de mudar de grupo ao longo do ano, quan-
do as circunstâncias pessoais de vida também mudam. 
 

Por isso pedimos a todos, mesmo àqueles que não escolherão o 
Domingo como dia para fazer a sua preparação que façam um es-
forço suplementar para estarem presentes neste primeiro encontro. 
Só assim poderão dizer das suas conveniências e ajudar a encontrar 
soluções de compromisso com outros que sirvam a todos. 
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