Jantar de angariação de fundos: Já temos dia e local para o
nosso próximo Jantar de Angariação de Fundos, que contará
com a presença do nosso Bispo, Sr D. Virgilio e será no dia 28
Setembro na Quinta São Luiz em Pereira do Campo (onde se
realizou no ano passado).
No ano anterior reunimos 230 pessoas. Este ano queremos
chegar pelo menos às 300, pois, estamos cada vez mais perto
do início das obras de construção do Centro Pastoral.
Por favor registem a data, divulguem, convidem familiares e
amigos. Tentem formar mesas de mais ou menos 10 pessoas.
Esta colaboração facilita muito o nosso trabalho.
JUNTOS CONSEGUIMOS
Missão na feira popular
Tem sido bela e eficaz a presença da paróquia de S. João Baptista com o seu stand na feira popular. As crianças amontoamse para fazer os jogos de catequese lá propostos e atraem os
pais que vão vendo nas televisões a apresentação do Alpha, do
projeto da nova igreja e das várias atividades da paróquia. Vários pais se lembram de que seria tempo de inscrever os filhos
na catequese quando são abordados pelos paroquianos que os
lhes falam disso e lhes apresentam os diferentes percursos
existentes na paróquia. E são muitos os que se têm inscrito.
Muitas centenas de pessoas têm passado pelo stand. É isto ser
igreja em saída.

………………………………………………………………………………………………
Contactos:
paroquiasaojoaobaptista.net; 239 405 706
e-mail: igrejasaojoaobaptista@gmail.com
igrejasaojose.com.pt; 239 712 451 ou 925849526
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Continuação...
Felizmente acabámos de ultrapassar esse cabo, pois já vamos
nos 204.000 euros. Mas agora que temos números mais reais
sabemos que vai ser cerca de 200 mil a mais embora depois
recuperemos o IVA. Por isso agradecemos o esforço feito ate
aqui e continuemos na luta. Esperamos ver a sobras começarem no próximo ano.

1ª LEITURA (Amós 7, 12-15)
Naqueles dias, Amasias, sacerdote de Betel, disse a Amós:
«Vai-te daqui, vidente. Foge para a terra de Judá. Aí
ganharás o pão com as tuas profecias. Mas não continues a
profetizar aqui em Betel, que é o santuário real, o templo do
reino». Amós respondeu a Amasias: «Eu não era profeta,
nem filho de profeta. Era pastor de gado e cultivava
sicómoros. Foi o Senhor que me tirou da guarda do rebanho
e me disse: ‘Vai profetizar ao meu povo de Israel’».
SALMO RESPONSORIAL
Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia

2ª LEITURA (Ef 1, 3-14)
Irmãos: Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que
do alto dos Céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos
espirituais em Cristo. N’Ele nos escolheu, antes da criação do
mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, em caridade, na
sua presença. Ele nos predestinou, conforme a benevolência da
sua vontade, a fim de sermos seus filhos adoptivos, por Jesus
Cristo, para louvor da sua glória e da graça que derramou sobre
nós, por seu amado Filho. N’Ele, pelo seu sangue, temos a
redenção e a remissão dos pecados. Segundo a riqueza da sua
graça, que Ele nos concedeu em abundância, com plena
sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da sua
vontade, o desígnio de benevolência n’Ele de antemão
estabelecido, para se realizar na plenitude dos tempos: instaurar
todas as coisas em Cristo, tudo o que há nos Céus e na terra.

EVANGELHO (Mc 6, 7-13 )
Naquele tempo, Jesus chamou os doze Apóstolos e começou a
enviá-los dois a dois. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e
ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser o
bastão: nem pão, nem alforge, nem dinheiro; que fossem
calçados com sandálias, e não levassem duas túnicas. Disse-lhes
também: «Quando entrardes em alguma casa, ficai nela até
partirdes dali. E se não fordes recebidos em alguma localidade,
se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos
vossos pés como testemunho contra eles». Os Apóstolos
partiram e pregaram o arrependimento, expulsaram muitos
demónios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos.

NUEVA ETAPA EVANGELIZADORA
Unidade pastoral S. José, S. João Baptista
O papa Francisco está-nos a chamar para uma «nova etapa
evangelizadora marcada pela alegria de Jesus». Em que consiste
esta etapa?
Onde pode estar a sua novidade? Que havemos de mudar? Qual
foi realmente a intenção de Jesus ao enviar os seus discípulos a
prolongar a sua tarefa evangelizadora?
O relato de Marcos deixa claro que só Jesus é a fonte, o
inspirador e o modelo da ação evangelizadora dos seus
seguidores. Não farão nada em nome próprio. São « enviados»
de Jesus
Não se pregarão a si mesmos: Só anunciarão o seu evangelho:
Não terão outros interesses: só se dedicarão a abrir caminhos ao
reino de Deus.
A única maneira de impulsionar «uma nova etapa evangelizadora
marcada pela alegria de Jesus» é purificar e intensificar esta
vinculação com Jesus: Não haverá nova evangelização se não há
novos evangelizadores, e não haverá novos evangelizadores se
não há contacto mais vivo, lúcido e apaixonado com Jesus: Sem
ele faremos tudo menos introduzir o seu Espírito no mundo.
Ao enviá-los, Jesus não deixa os seus discípulos abandonados às
suas forças: Dá-lhes “ poder”, que não é poder para controlar,
governar ou dominar os outros, mas a sua força para «expulsar
os espíritos imundos», libertando as pessoas do que as escraviza,
oprime e desumaniza.
Os discípulos sabem muito bem em que consiste o encargo que
Jesus lhes confere. Nunca o viram a governar ninguém, no
sentido de querer controlar alguém. Sempre o viram foi a curar
as feridas, a aliviar o sofrimento, a regenerar vidas, libertando os
medos, contagiando confiança em Deus. » Curar» e «libertar»
são tarefas prioritárias na atuação de Jesus. Darão um rosto
radicalmente diferente à nossa evangelização.
Jesus envia-os com o necessário para o caminho. Segundo S.
Marcos. Só levarão bastão, sandálias e uma túnica. Não
necessitam de mais para serem testemunhas do essencial. Jesus
quere-os ver livres e sem apegos; sempre disponíveis, sem se
instalarem no bem-estar; confiando na força do evangelho.
Sem recuperar este estilo evangélico, não há « nova etapa
evangelizadora». O importante não é pôr em marcha novas
atividades e estratégias, que também são necessárias, mas
desprender-nos de costumes, estruturas e servilismos que nos
estão a impedir de sermos livres para contagiar o essencial do
Evangelho com verdade e simplicidade.
Na Igreja perdeu-se este estilo itinerante que Jesus sugere: O seu
caminho é lento e pesado. Não sabemos acompanhar a
humanidade: Não temos agilidade para passar de uma cultura já
passada a outra atual. Agarramo-nos ao poder que temos tido.
Enredamo-nos em interesses que não coincidem com o reino de
Deus. Necessitamos de conversão.
José Antonio Pagola
Por falta de tempo deixo aqui a reflexão que o teólogo espanhol Jose
António Pagola faz do evangelho deste Domingo. Quem dera que, pouco
a pouco, recuperemos o estilo evangélico de Jesus. Começámos ao
lançar a adoração eucarística, por nos voltar para Jesus para nos
«vincularmos mais a Ele, é o princípio mas falta ainda muita coisa. Que
Ee nos ajude a converter-nos pessoalmente e pastoralmente.

Retiro de verão na casa de retiros de Penacova: 20-22 de Julho:
orienta o Sr Padre Pedro Miranda, Vigário Geral da Diocese. Ouse
fazer silêncio que é um remédio para o corpo e para a alma.
Paróquia de S. José
A missa das 8.30 da manhã aos Domingos deixará de existir a
partir do dia 29 de Julho e a das 10:00, passará para as 9:45 e
assim ficará durante todo o ano.
Catequese familiar
A partir do próximo ano será proposta aos pais do 1º ano uma
nova forma de catequese infantil onde paróquia e família se
tornam parceiras, a parte inteira, na formação cristã das crianças.
Os Pais e filhos só terão que vir à igreja de 15 em 15 dias, mas
nesse encontro enquanto os filhos estão com um catequista os
pais estão noutra sala com uma animadora dos pais preparandoos para acompanhar durante a semana os filhos, pois durante
essa semana em que não vêm á igreja são os pais que dão
catequese aos filhos.
O pároco estará disponível no ato de inscrição para falar com
todos os pais do 1º ano sobre a catequese familiar.
Conselho para os assuntos económicos: Equipa renovada
O Conselho para os assuntos económicos tem uma nova equipa
embora com alguns elementos que continuam. Ela é constituída
pelo pároco, (Presidente), pelo Secretário, João Manuel Bellino
Athaíde Varela que além de ficar com o encargo das atas foi
contituído conselheiro para os assuntos jurídicos e pelo
tesoureiro José António Simões Antunes, técnico de informática,
e por mais 3 vogais sendo eles o Carlos Norberto Mateus Barata,
economista e contabilista certificado (TOC), Artur Morgado Serra,
gestor que ficou como conselheiro para os assuntos de gestão, e
Manuel Enes Pimenta, engenheiro civil, que tem o encargo de
velar pelo complexo da igreja no que a reparações e obras diz
respeito.
Equipa de animação pastoral da paróquia teve o seu 1º
encontro:
Foi na quinta-feira passada na casa paroquial
Depois da apresentação dos membros, o pároco explicou a
missão desta equipa executiva para coordenar toda a pastoral
paroquial e ir dando conta ao Conselho Pastoral
Paróquia de S. João Baptista
Saldo das festas de S. João Baptista:
A Festa teve uma receita de 15.266,90€ e uma despesa de
6.799,55€. Nestas receitas está incluído 812 € do atelier do
tempo e do saber, cujas participantes fizeram belas coisas para
vender para a festa, muito obrigado. Está também 400 euros de
quermesse.
O lucro da festa foi pois de 8.467,44. O maior de sempre., pois foi
também a festa com maior participação de pessoas. Parabéns a
toda a equipa.
Horários das missas nos meses de férias: A partir de 28 Julho
(inclusive) e durante todo o mês de Agosto e primeiro sábado de
setembro não haverá a missa vespertina de sábado às 17:30.
Recomeçará no sábado 8 de setembro.
As outras missas mantém-se nos horários habituais, a saber,
10:45 e 21:15.

