CNE AGRUPAMENTO DE S. JORGE - Os escuteiros Já iniciaram as
suas atividades…Reencontros, sorrisos e muita brincadeira!
Que este espírito de alegria, em S. Jorge, se mantenha o ano todo!
Se quiseres fazer parte deste núcleo aparece no próximo sábado a
partir das 16h na nossa sede.
SALAS DE ESTUDO - As Salas de Estudo da nossa paróquia já
começaram as suas atividades de apoio a alunos com dificuldades,
de segunda a sexta-feira, às 15h, na cave da Casa Paroquial.
PERCURSO ALPHA S. JOSÉ:
Foi uma noite de alegria
para a equipa Alpha de S.
José poder acolher tanta
gente, na quinta feira
passada, no restaurante
Pharmácia para o jantar
vinde e vede. Foi bom
para a equipa experimentar que quando somos uma igreja
convidativa as coisas mexem. Muitas pessoas, talvez pela primeira
vez, começaram a dirigir o convite explícito a outras para virem
conhecer Cristo : E fizeram-no no local de trabalho, no café, à saída
da igreja, e pelas redes sociais. E viu-se o resultado. Temos estado
muito á espera que venham ter connosco. Ser igreja convidativa é
estarmos em saída e ir ao encontro dos outros e convidar como
quem convida para um banquete. E aqui é literal. É mesmo para
uma refeição, apesar desta ter mais ingredientes.
A primeira sessão deste percurso iniciar-se-á já no dia 12 de
Outubro com o jantar às 20.30h.
…………………………………………………………………………………………………………….

Paróquia de S. João Baptista
Hoje: Dia mensal da partilha
Catequese - As inscrições podem ser feitas de 3ª a 6ª feira entre as
14:30 e as 19, ou ao sábado e domingo antes ou depois da missa.
A catequese iniciar-se-á na 1ª semana de Outubro com os seguintes
horários:
1º ano - Quinta-feira - 18.30 - Começa no dia 11 de Outubro
2º ano - Sábado - 14.15
3º ano - Terça-feira - 18.30 - Começa no dia 2 de Outubro
4º ano - Quinta-feira - 18.30 - Começa no dia 4 de Outubro
5º ano - Segunda-feira - 18.30
6º ano - Terça-feira - 18.30 - Começa no dia 9 de Outubro
7º ano - Grupo XD - Sábado às 17.30
8º ano - Grupo XD - Sábado - 16 horas
9º ano - Grupo XD - Sexta feira - 18.30
10º ano - Grupo XD - Sexta - feira - 18.30
No domingo, 14 de Outubro, na missa das 10.45, far-se-á o
acolhimento de todas as crianças, adolescentes e pais, bem como o
compromisso de catequistas e pais.
Oração de intercessão - Ao Domingo, após a missa das 10.45, há
oração de intercessão por quem precisar e a ela quiser recorrer.
Haverá sempre 2 ou 3 pessoas disponíveis para rezar pelas pessoas
que manifestarem esse desejo.
Curso Alpha - A primeira sessão deste percurso iniciar-se-á já no dia
4 de Outubro com o jantar às 20.30. Em virtude do feriado de 6ª
feira, esta sessão será excecionalmente à 5ª feira.
Oração de misericórdia - Excecionalmente, a oração de misericórdia
não será na primeira quinta-feira, mas apenas na segunda, dia 11 de
Outubro.
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Paróquia de S. José (cont)
bom número de inscritos, mas continuam abertas inscrições para
mais alunos. Fazem falta mais professores. Quem pode? Deixe o
nome na Secretaria da Igreja. As aulas vão começar dia 1 Outubro.

1ª LEITURA (Num 11, 25-29)
Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou com
Moisés. Tirou uma parte do Espírito que estava nele e fê-lo
poisar sobre setenta anciãos do povo. Logo que o Espírito
poisou sobre eles, começaram a profetizar; mas não
continuaram a fazê-lo. Tinham ficado no acampamento dois
homens: um deles chamava-se Eldad e o outro Medad. O
Espírito poisou também sobre eles, pois contavam-se entre
os inscritos, embora não tivessem comparecido na tenda; e
começaram a profetizar no acampamento. Um jovem
correu a dizê-lo a Moisés: «Eldad e Medad estão a profetizar
no acampamento». Então Josué, filho de Nun, que estava ao
serviço de Moisés desde a juventude, tomou a palavra e
disse: «Moisés, meu senhor, proíbe-os». Moisés, porém,
respondeu-lhe: «Estás com ciúmes por causa de mim?
Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o
Senhor infundisse o seu Espírito sobre eles!».
2ª LEITURA (Tg 5, 1-6)
EVANGELHO (Mc 9, 38-43.45.47-48)
Naquele tempo, João disse a Jesus: «Mestre, nós vimos um
homem a expulsar os demónios em teu nome e procurámos
impedir-lho, porque ele não anda connosco». Jesus respondeu:
«Não o proibais; porque ninguém pode fazer um milagre em meu
nome e depois dizer mal de Mim. Quem não é contra nós é por
nós. Quem vos der a beber um copo de água, por serdes de
Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa.
Se alguém escandalizar algum destes pequeninos que crêem em
Mim, melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma
dessas mós movidas por um jumento e o lançassem ao mar. Se a
tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a; porque é melhor
entrar mutilado na vida do que ter as duas mãos e ir para a
Geena, para esse fogo que não se apaga. E se o teu pé é para ti
ocasião de escândalo, corta-o; porque é melhor entrar coxo na
vida do que ter os dois pés e ser lançado na Geena. E se um dos
teus olhos é para ti
ocasião de escândalo,
deita-o fora; porque é
melhor entrar no reino de
Deus só com um dos olhos
do que ter os dois olhos e
ser lançado na Geena,
onde o verme não morre e
o fogo nunca se apaga».
Meditação
A crise do pastor Moisés
Situemos este texto. O povo já está farto do Maná que é uma
comida monótona e sente saudades das cebolas do Egipto: É
daqui que vem o desânimo de Moisés; quando viu o povo pobre
e mal agradecido, com boca de fidalgo, é tentado a deixar cair
tudo por terra.

E desejou morrer. «Moisés ouviu o povo que chorava, agrupado
por clãs, cada um à entrada da sua tenda. O Senhor inflamou-se de
uma cólera ardente e Moisés desorientou-se. ...Porque colocas
sobre mim o fardo de todo este povo? Fui eu que concebi todo
este povo? Fui eu que o trouxe ao mundo? Queres que eu leve
este povo no meu coração, como uma mãe leva ao colo o seu
bébé? Onde encontrarei eu carne para toda esta gente? Já não
posso mais, sozinho, conduzir todo este povo, é demasiado pesado
para mim….dá-me antes a morte…(Núm 11,10-15)
E a resposta de Deus a Moisés é dupla: por um lado manda-o
escolher uma lista de 70 colaboradores, para ser ajudado com um
senado e, por outro, promete-lhe carne para todo o povo. Depois
da escolha dos 70 homens, Moisés condu-los à tenda onde estava
a arca da Aliança e aí Deus transmite a estes homens o Espírito que
estava n’Ele, isto é, a graça de governo, associado a Moisés. O
governo pastoral não é só uma questão de competências humanas,
que também são precisas, e por isso Deus dá orientações a Moisés
sobre quem ele deve escolher; mas é, em primeiro lugar, um
deixar-se habitar pelo Espírito de Deus, aprender a depender d’Ele
e a obedecer-Lhe. Hoje há leigos na Igreja que têm competências
em várias matérias muito superiores às do pastor, seja ele padre
ou bispo. Por isso, estes devem pedir a sua ajuda e aprender na
humildade a escutá-los e a confiar-lhes responsabilidades na Igreja,
sem que isso diminua o seu papel de ministro ordenado. Dá-me
grande alegria nas reuniões do Conselho Pastoral Diocesano, órgão
que aconselha o bispo a nível pastoral, ver a riqueza de um laicado
competente e cheio de amor à Igreja que discute serenamente os
temas levados à discussão e dão ao bispo a sua opinião avalizada
sobre as questões. O mesmo se passa em muitos conselhos
pastorais paroquiais como é o caso do de S. José que esteve
reunido todo o sábado passado a debater o plano pastoral da
paróquia e o de S. João Baptista que reuniu há um mês atrás.
Cientes desta riqueza dos membros do povo de Deus e sabendo
que muitos sacerdotes estão esgotados, como Moisés, é pena não
serem mais aproveitados para a liderança partilhada nas
paróquias. Por isso a 5 e 6 de Outubro nas Jornadas de Pastoral,
foram convidados muitos leigos para aprofundarem a sua forma de
exercer melhor a liderança partilhada. Não está em causa
substituir o Moisés (o padre) que é o ministro ordenado, mas
juntos, em comunhão, cada um segundo o seu carisma, realizarem
a Missão para bem do povo de Deus. Mas há um lado humano que
o líder que delega responsabilidades
tem de aceitar
humildemente: deixar de controlar tudo. E esse é o problema que
Moisés e Jesus aceitaram com facilidade, pois não queriam
controlar tudo, mas que Josué e João no evangelho quiseram
bloquear. Josué diz a Moisés: «Moisés, proíbe-o.» Mas este, ao
contrário, continua fiel aos 70 que escolheu. Ele sabia bem que
aceitando rodear-se de 70 co-responsáveis com ele, escolhia
deixar de controlar tudo e alegra-se com isso dando uma resposta
admirável: estás com ciúmes por minha causa? Quem dera que
todo o povo do Senhor fosse profeta e todos fossem cheios do
Espírito. Um desejo que fica a aguardar até ao Pentecostes. Hoje já
não é só alguns que recebem o Espírito para certas missões e em
ocasiões especiais. Deus deseja que todo o povo do Senhor viva
sempre cheio do Espírito Santo.
Feliz a comunidade onde pastores e povo vivem habitados pelo
Espírito e isso se vê pelos seus frutos: alegria, comunhão, caridade,
serviço, evangelização, paz .
Peçamos a Deus para que as nossas comunidades paroquiais sejam
cheias do Espírito Santo abertas aos diversos carismas que este
distribui para crescimento da Igreja.

Coimbra: «Somos convidados a abrir as igrejas, mas
sobretudo a abrir a Igreja», diz bispo diocesano
D. Virgílio Antunes
presidiu à abertura
do ano pastoral
2018-2019
Coimbra, 24 set
2018 (Ecclesia) – O
bispo de Coimbra
presidiu
este
domingo à abertura
do ano pastoral
2018-2019, pedindo às comunidades católicas maior abertura para
ir ao encontro de quem se encontra em dificuldades.
“Somos convidados a abrir as igrejas, mas sobretudo a abrir a
Igreja, para que nela todos tenham lugar, especialmente os débeis
na fé ou na vida, os que chegam com motivações esclarecidas ou os
que nem sabem dizer o que querem”, disse D. Virgílio Antunes, na
homilia da Missa a que presidiu na Sé Nova.
O responsável pediu que “não se descarte ninguém”, falando numa
“urgência” missionária para ajudar quem procura o encontro com a
Igreja.
“Que este ano seja pródigo na pastoral do acolhimento em toda as
instâncias e estruturas da Igreja e que se dê um lugar de
preferência às periferias da fé e da sociedade, em ações concretas,
que sejam sinal da solicitude do coração de Deus por cada pessoa”.
“

Unidade pastoral S. José, S. João Baptista
Unidade pastoral: Avisos comuns às duas paróquias
FORMAÇÃO BÍBLICA: O horário será habitualmente das 14:30 às
17:00 e iniciará dia 13 de Outubro. O orientador será o Dr Isaías
Hipólito, formado em Sagrada Escritura pela Universidade
Gregoriana de Roma. Já estão mais de 90 pessoas inscritas.
O encontro de formação bíblica decorrerá no salão polivalente da
paróquia de S. João Baptista até que as obras do salão de S. José
não esteja pronto.

Paróquia de S. José
Próximo Domingo: Dia da generosidade
TERÇA-FEIRA: 21:30: Reunião para o Conselho de assuntos
económico
MISSA EM LGP: A missa das 11:00 vai começar a ser traduzida em
língua gestual portuguesa logo no início da catequese.
A CATEQUESE VAI COMEÇAR - É verdade, a catequese vai começar
e estamos à tua espera! Para a semana volta a alegria à nossa
Igreja. A catequese terá início na semana de 8 de Outubro, de
segunda a sexta-feira, das 18:30h às 19:30h.
O amigo Jesus conta com a tua presença!
Crisma: Para os jovens que terminaram o ASJ. Para todos os que
têm mais de 15 anos, mesmo que não tenham frequentado o ASJ. É
tempo de completar a sua INICIAÇÃO CRISTÃ. Iniciação que inclui
três Sacramentos: Batismo, Eucaristia-Comunhão, e Crisma. Só
quem completou a Iniciação cristã completa recebeu a graça para
ser cristão autêntico e a poder assumir todas as responsabilidades
dentro da Igreja, incluindo poder ser padrinho de Batismo. Faz a tua
inscrição na Secretaria da Igreja.
P.A.I. – PROJETO DE APOIO AO IMIGRANTE - Vai continuar o nosso
projeto, que vem de há mais de quinze anos. Todos os dias, de
segunda a quinta-feira, das 18:00h às 19:30h, funciona, na Cave da
Igreja, o Curso de Português para Imigrantes. Há já um bom
número de inscritos, mas continuam abertas inscrições para mais
alunos. Fazem falta mais professores. Quem pode? Deixe o nome
na Secretaria da Igreja. As aulas vão começar dia 1 Outubro.

