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INICIAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS 2015/2016 
Encontro dia 18 de Outubro, às 18h 

 

No próximo dia 18 de Outubro, às 18h, iniciaremos os encontros de Iniciação 
Cristã dos Adultos deste ano pastoral. 
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 funda-
mentais da nossa Fé (independentemente de estarem já ou não decididos a 
receber qualquer um dos sacramentos da iniciação cristã). 
 

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

Falaremos, em linhas gerais, do percurso proposto pela paróquia, muito baseado 
na leitura e na reflexão/meditação da Palavra de Deus. 
 

E constituiremos os pequenos grupos em que vamos funcionar, de acordo com 
os dias e horários que os interessados irão definir, de modo que ninguém fique 
de fora apenas por não terem possibilidade de participar nesta preparação. 
 que acompanhará o ritmo litúrgico da vida da Igreja e que, por isso, será  
 

Por isso, mesmo aqueles que não escolherão o Domingo como dia para fazer a 
sua preparação devem fazer um esforço suplementar para estarem presentes 
neste primeiro encontro. 
 
 

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO 
DOMINGO, 18 de Outubro 

 
No próximo Domingo, dia 18, realiza-se o tradicional almoço da 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 paroquial pode vir a revelar-se pequeno… 
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SÍNODO SOBRE A FAMÍLIA (4 a 25 de Outubro) 
 

PALAVRAS DO PAPA FRANCISCO NO INÍCIO DOS TRABALHOS  
 
A Igreja retoma hoje o diálogo começado com a convocação do Sínodo Extra-
ordinário sobre a família — e certamente também muito antes — para avali-
ar e reflectir em conjunto sobre o texto do Instrumentum laboris, elaborado 
a partir da Relatio Synodi e das respostas das Conferências Episcopais e dos 
organismos de direito. 
 

Como sabemos, o Sínodo é um caminhar juntos com espírito de colegialida-
de e de sinodalidade, adoptando corajosamente a parresia, o zelo pastoral e 
doutrinal, a sabedoria, a franqueza, e pondo sempre diante dos nossos olhos 
o bem da Igreja, das famílias e a suprema lex, a salus animorum (cf. Cân. 
1752). 
 

Gostaria de recordar que o Sínodo não é um congresso ou um «falatório», 
não é um parlamento ou um senado, onde nos pomos de acordo. Ao contrá-
rio, o Sínodo é uma expressão eclesial, ou seja, é a Igreja que caminha unida 
para ler a realidade com os olhos da fé e com o coração de Deus; é a Igreja 
que se questiona sobre a sua fidelidade ao depósito da fé, que para ela não 
representa um museu para visitar nem só para salvaguardar, mas é uma fon-
te viva na qual a Igreja se dessedenta para matar a sede e iluminar o depósito 
da vida. 
 

O Sínodo move-se necessariamente no seio da Igreja e dentro do Povo Santo 
de Deus do qual nós somos parte na qualidade de pastores, ou seja, de ser-
vos. 
 

Além disso o Sínodo é um espaço protegido no qual a Igreja experimenta a 
acção do Espírito Santo. No Sínodo o Espírito fala através da língua de todas 
as pessoas que se deixam guiar pelo Deus que surpreende sempre, pelo Deus 
que revela aos pequeninos  aquilo que esconde aos sábios e aos entendidos,  
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pelo Deus  que criou a lei e o sábado para o homem  e não o contrário, pelo  
Deus que deixa as noventa e nove ovelhas para ir procurar a única ovelha tres-
malhada, pelo Deus que é sempre maior do que as nossas lógicas e cálculos. 
Recordamos contudo que o Sínodo só poderá ser um espaço da acção do Espíri-
to Santo se nós participantes nos revestimos de coragem apostólica, humildade 
evangélica e oração confiante. 
 

A coragem apostólica que não se deixa amedrontar diante das seduções do 
mundo, que tendem a apagar no coração dos homens a luz da verdade substitu-
indo-a com luzes pequenas e passageiras, nem sequer diante do empederni-
mento de alguns corações que — não obstante as boas intenções — afastam as 
pessoas de Deus. «A coragem apostólica de dar vida e não de fazer da nossa 
vida cristã um museu de recordações» (Homilia em Santa Marta, 28 de Abril de 
2015). 
 

A humildade evangélica que sabe esvaziar-se das próprias convenções e precon-
ceitos para ouvir os irmãos Bispos e encher-se de Deus. Humildade que leva a 
não apontar o dedo contra os outros para os julgar, mas dar-lhes a mão para os 
ajudar a levantar-se sem nunca se sentir superior a eles. 
 

A oração confiante é a acção do coração quando se abre a Deus, quando se si-
lenciam os nossos humores para ouvir a suave voz de Deus que fala no silêncio. 
Sem ouvir Deus todas as nossas palavras serão unicamente «palavras» que não 
saciam nem servem. Sem nos deixarmos guiar pelo Espírito todas as nossas de-
cisões serão apenas «decorações» que em vez de exaltar o Evangelho o enco-
brem e escondem. 
 

Amados irmãos! 
Como disse, o Sínodo não é um parlamento, onde para alcançar um consenso 
ou um acordo comum se recorre à negociação, a pactos ou a compromissos, 
mas o único método do Sínodo é abrir-se ao Espírito Santo, com coragem apos-
tólica, com humildade evangélica e com oração confiante; para que seja Ele 
quem nos guia, ilumina e faz com que ponhamos diante dos nossos olhos não 
os nossos pareceres pessoais, mas a fé em Deus, a fidelidade ao magistério, o 
bem da Igreja e a salus animorum. 
 

(…) 
Iniciamos o nosso caminho, invocando a ajuda do Espírito Santo e a 
intercessão de Sagrada Família: Jesus, Maria e são José! Obrigado! 
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Noite de Oração — 12 de Outubro, 21.30h 
 
 

No próxima Segunda-Feira, dia 12, às 21.30h, na Igreja, vamos realizar uma 
Noite de Oração, no seguimento do que fizemos o ano passado em todos os 
dias 12 de cada mês. 
 

Missa / Encontro de universitários — dia 13, 18h 
 

No próximo dia 13, Terça-Feira, às 18h, terá lugar na nossa Igreja uma missa 
particularmente dirigida aos universitários. 
Esta missa passará a ter lugar regularmente na 1ª Terça-Feira de cada mês. 
Nesta Terça-Feira, depois da missa haverá um pequeno lanche no Centro Paro-
quial (1º andar) seguido de um breve encontro para apresentação de propostas 
de Pastoral Universitária para este ano. 

 

Adultos Baptizados e Crismados em 2015 
Encontro no dia 18, às 15.00h 

 

No passado ano pastoral, foram muitos os adultos que receberam algum ou vá-
rios dos sacramentos da iniciação cristã. 
No próximo Domingo, dia 18, às 15h, no Centro Paroquial (2ªandar),  vamos 
encontrar-nos para, além de matarmos saudades, conversarmos sobre a conti-
nuidade do nosso caminho e inserção comunitária (aqui ou noutra paróquia). 
 

 

EXPO-PARÓQUIA—DOMINGO, 18 de OUTUBRO 
 

(Antes e depois das missas do Domingo) 
 

A chuva obrigou-nos a adiar a Expo-Paróquia! 
Passou assim para o próximo Domingo, dia 18 de Outubro. 
No adro da Igreja, em frente à porta principal, cada um dos Serviços /  Movi-
mentos da nossa paróquia terá montada uma pequena banca com informa-
ções sobre a sua actividade. 
Venham com disposição para parar um pouco, antes ou depois das 
missas, não só para ficar a conhecer melhor as actividades e os 
horários de cada um dos Serviços / Movimentos da nossa paróquia, 
mas também para acolher propostas e desafios de colaboração nas 
mesmas. 
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