Folha Paroquial 31.10.2021 — 31º DOMINGO DO TEMPO COMUM

LEITURA I ( Deut 6, 2-6 )
Moisés dirigiu-se ao povo, dizendo: «Temerás o Senhor, teu
Deus, todos os dias da tua vida, cumprindo todas as suas
leis e preceitos que hoje te ordeno, para que tenhas longa
vida, tu, os teus filhos e os teus netos. Escuta, Israel, e cuida
de pôr em prática o que te vai tornar feliz e multiplicar sem
medida na terra onde corre leite e mel, segundo a promessa que te fez o Senhor, Deus de teus pais. Escuta, Israel: o
Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu
Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com
todas as tuas forças. As palavras que hoje te prescrevo ficarão gravadas no teu coração».
SALMO RESPONSORIAL:
Eu Vos amo, Senhor: Vós sois a minha força.
LEITURA II ( Hebr 7, 23-28 )
Irmãos: Os sacerdotes da antiga aliança sucederam-se em
grande número, porque a morte os impedia de durar sempre.
Mas Jesus, que permanece eternamente, possui um sacerdócio eterno. Por isso pode salvar para sempre aqueles que por
seu intermédio se aproximam de Deus, porque vive perpetuamente para interceder por eles. Tal era, na verdade, o sumo
sacerdote que nos convinha: santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus, que não tem
necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia
sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos
pecados do povo, porque o fez de uma vez para sempre quando Se ofereceu a Si mesmo. A Lei constitui sumos sacerdotes
homens revestidos de fraqueza, mas a palavra do juramento,
posterior à Lei, estabeleceu o Filho sumo sacerdote perfeito
para sempre.

EVANGELHO ( Mc 12, 28b-34 )
Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-Lhe: «Qual é o primeiro de todos os mandamentos?». Jesus respondeu: «O primeiro é este: ‘Escuta, Israel:
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor
teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma,
com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças’.
O segundo é este: ‘Amarás o teu próximo como a ti mesmo’.
Não há nenhum mandamento maior que estes». Disse-Lhe
o escriba: «Muito bem, Mestre! Tens razão quando dizes:
Deus é único e não há outro além d’Ele. Amá-l’O com todo
o coração, com toda a inteligência e com todas as forças, e
amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos
os holocaustos e sacrifícios». Ao ver que o escriba dera uma
res¬posta inteligente, Jesus disse-lhe: «Não estás longe do
reino de Deus». E ninguém mais se atrevia a interrogá-l’O.

SEMANA DOS SEMINÁRIOS - Começa neste Domingo - o próximo,
dia 7 de Novembro, o último dia da Semana de Oração pelos Seminários, o dinheiro recolhido nos ofertórios será destinado à formação
dos nossos seminaristas - 9 no total.
A equipa responsável pela formação dos nossos seminaristas estima
em 65.000€ o orçamento para este ano (já incluídas as despesas de
deslocação). Não basta rezar para que o Senhor envie trabalhadores
para a sua Messe - o Senhor tem sido generoso e agora há que suportar as despesas com a formação daqueles que aceitaram entrar
neste caminho de formação em vista à ordenação sacerdotal. Para
partilhar, eventualmente daquilo que lhe faz falta, sugerimos uma de
duas opções: o ofertório da missa de 7 de Novembro; ou fazer uma
transferência diretamente para a conta do Seminário (CGD) IBAN: PT
50 0035 0255 0005 9801 132 31
PERCURSO BÍBLICO SÃO LUCAS - continuam abertas as inscrições.
O percurso inicia a 2 Nov e já estão mais de 50 pessoas inscritas.
ATENDIMENTO DE CONFISSÕES - TERÇAS E QUINTAS - SJBaptista
- das 16h às 17h (3ªF, P Francisco; 5ªF, P Jorge); SJosé -à 3ªF das 17h
às 18h(P Jorge) e 5ªF das 15h às 17h (P Francisco).
FERIADO DE TODOS OS SANTOS - 1 NOV - as missas terão os horários habituais de Domingo.
COMEMORAÇÃO DOS FIEIS DEFUNTOS - 2 NOV - SJBaptista: Missa às 21h00; SJosé: Missa às 8h30 e 19h00
ASSEMBLEIA PAROQUIAL EM S. JOÃO BAPTISTA - próxima terça-feira, dia 2 de novembro, às 21h45 a seguir à missa. Convidamos
todos: pais da catequese, jovens, conselho económico e pastoral,
catequistas, leitores, ministros da comunhão, células, Gasc, comissão para a construção do Centro pastoral, membros dos elos e da
pastoral da partilha e todos o que têm participado em almoços e
outros eventos de angariação de fundos; jovens e adolescentes. Que
ninguém fique de fora. É muito importante estarmos quase todos
pois queremos discutir a construção do Centro Pastoral e precisamos
de ouvir toda a comunidade.
CRISMA - no próximo sábado, pelas 16h na Sé Nova, serão crismados os jovens e alguns adultos da nossa Unidade Pastoral.
ORAÇÃO DE CURA E MISERICÓRDIA - quinta, às 21h30, em SJB.
ALMOÇO DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS - SJBAPTISTA - 14 Nov
em modalidade TakeAway ou presencial; bacalhau ou lombo; link
para inscrições em https://linktr.ee/sjbaptista

REFLEXÃO

“Não estás longe do Reino de Deus.”

Esta afirmação de Jesus ao escriba, depois de ter ouvido a sua
resposta, mostra que Jesus se deu conta do caminho espiritual
que o escriba vinha fazendo, ao ponto de lhe dizer que já não
está longe do objetivo que é o reino de Deus.
Na continuação da semana anterior, apresentamos hoje as
etapas do caminho que a paróquia propõe para a formação de
discípulos. A conversão é um processo e não algo instantâneo.
Como é óbvio, o caminho pode ser feito de várias formas. A Igreja sempre formou discípulos e usou outras etapas como o catecumenado da Igreja antiga. Este é o que propomos na paróquia
neste tempo que é o nosso.
Queremos fazer, porém, uma ressalva. Cada cada um pode entrar neste caminho a partir da etapa em que se encontra, que só
ele pode julgar a partir de alguns dados mais ou menos objetivos.

PONTO DE PARTIDA
A paróquia deve criar uma cultura de convite.

Para que se torne normal os paroquianos convidarem os seus
amigos e conhecidos para um encontro com o Evangelho. Consiste num estado de espírito, numa atitude em relação aos outros, num desejo intenso de partilhar com outros a alegria do
Evangelho. Se não houver esta cultura de convite, haverá poucos
que experimentarão o encontro pessoal com Cristo, origem de
todo o caminho verdadeiro do discípulo. Convidamos, pois, a todos a criarmos essa cultura de convite e, por consequência, de
hospitalidade e acolhimento pois, quando convidamos, queremos acolher bem os que convidamos.

dade, na liderança de um grupo, na música litúrgica, no trabalho
com adolescentes e jovens, num grupo de oração, ou na cadeia
de adoração permanente na paróquia. Este compromisso vivido
como uma resposta de amor torna-se uma alegria vivificante e
não apenas uma participação por sentido do dever.
5º PASSO: Formação - a formação do discípulo é permanente.
Por isso, em cada ano são oferecidos na paróquia vários percursos que vão de um a três meses, permitindo a todos irem aprofundando a sua identidade de discípulos que querem viver os
ensinamentos do Senhor. Percursos sobre a Bíblia, (este ano, S.
Lucas), sobre a fé vivida no mundo do trabalho (Deus no trabalho), sobre catequese de adultos para dar uma visão global dos
conteúdos da fé cristã, sobre o casamento e a vida em família,
etc. O ideal será que cada discípulo participe num percurso de
formação por ano.
6º PASSO: Culto divino. É nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia, que participamos plenamente na vida de cristo. Eles são
a fonte da salvação onde nos podemos saciar na alegria. Mas
só quando a oração quotidiana e os outros aspetos da vida cristã são vividos plenamente é que a Eucaristia é compreendida
e vivida como fonte e cume da vida cristã. Não queremos dizer
que só aqui é que se começa a participar na Eucaristia, mas que
é depois destes passos que ela se torna o Alpha e o Ómega de
toda a vida cristã. Para o discípulo formado, a Eucaristia não é
um preceito ou obrigação, mas é a “Nova Jerusalém” para onde
corre com alegria e devoção.

E convidamos para quê e para onde?

O nosso desejo é que a pessoa encontre Jesus Cristo e se torne
discípulo, mas temos de olhar para o caminho da fé de cada um.
A uns, podemos convidar para o princípio, para o Alpha; mas haverá pessoas que poderão não sentir desejo de aceitar esse convite, mas aceitarão melhor um trabalho prático ao serviço dos
pobres ou para cantar num coro, ou para dar aulas a emigrantes
ou que terão curiosidade pela bíblia e poderão aceitar um convite para um percurso bíblico. Às vezes, poderá ser um convite
apenas para um magusto na paróquia, ou uma outra festa. Outros, que já foram praticantes, mas por causa da pandemia deixaram, poderá ser convidá-los a perder o medo e voltar à família
e ao seu encontro dominical.

As etapas que propomos, num percurso normal:

1º ALPHA: num percurso Alpha os que acolheram o convite de

um irmão da comunidade escutam o evangelho como uma novidade, encontram Jesus, fazem a experiência do Espírito Santo e
são acolhidos na comunidade cristã.
2º PASSO: Equipa de liderança Alpha. Após o encontro inicial
feito no passo anterior, os participantes são encorajados a juntar-se à equipa organizadora do percurso, onde receberão formação em liderança e serviço. A equipa torna-se assim uma escola de formação de líderes para a comunidade.
3º PASSO: Células - enquanto uns são convidados para a equipa Alpha (2º passo) durante 2 a 3 anos, outros são convidados a
entrar num pequeno grupo chamado célula paroquial de evangelização para se conectar mais profundamente com outros na
comunidade. Além das células, outros podem ainda juntar-se a
um percurso de aprofundamento da fé como é o caso do percurso catequético de S. José.
4º PASSO: Serviço - como passo seguinte, a paróquia encoraja os participantes a comprometerem-se com a missão ativa na
forma de serviço aos outros, segundo os seus dons e talentos.
Servir na ação social, na catequese, na organização da comuni-

Em que etapa nos sentimos?

Olhando para este esquema parece que o Alpha, através do
qual se anuncia o querigma ou Primeiro anúncio, é só para os
iniciantes, isto é, para aqueles que não são cristãos e estão a dar
os primeiros passos. E se tem algo de verdade, é, porém, muito mais do que isso. Diz o Papa Francisco na Evangelii gaudium:
“Ao designar-se como «primeiro» este anúncio, não significa que
o mesmo se situa no início e que, em seguida, se esquece ou
substitui por outros conteúdos que o superam; é o primeiro em
sentido qualitativo, porque é o anúncio principal, aquele que
sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele
que sempre se tem de voltar a anunciar, duma forma ou doutra, durante a catequese, em todas as suas etapas e momentos.”
Por isso o Alpha tem sido tão importante para a renovação da fé
daqueles que já eram crentes mas ou nunca viveram a fé com
entusiasmo ou então o perderam pelo caminho.

