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“JUNTAMENTE COM OS JOVENS, LEVEMOS O EVANGELHO A TODOS”
Olá, amigos, Saudações em Cristo.
Estamos em pleno
outubro e ano missionário.
Mais
especificamente, estamos no
domingo da Jornada mundial das missões e em ambiente sinodal. Acho
oportuno deixar-vos aqui alguns extratos da mensagem do Papa Francisco para este evento eclesial de tão
grande importância para a vida e missão da Igreja. O Papa convoca os jovens para levar o evangelho a todos.
…Todo o homem e mulher é uma
missão, e esta é a razão pela qual se
encontra a viver na terra. Ser atraídos
e ser enviados são os dois movimentos
que o nosso coração, sobretudo quando é jovem em idade, sente como forças interiores do amor que prometem
futuro e impelem a nossa existência
para a frente. Ninguém, como os jovens, sente quanto irrompe a vida e
atrai. Viver com alegria a própria responsabilidade pelo mundo é um grande desafio. Conheço bem as luzes e as
sombras de ser jovem e, se penso na
minha juventude e na minha família,
recordo a intensidade da esperança
por um futuro melhor. O facto de nos
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encontrarmos neste mundo sem ser
por nossa decisão faz-nos intuir que há
uma iniciativa que nos antecede e faz
existir. Cada um de nós é chamado a
refletir sobre esta realidade: «Eu sou
uma missão nesta terra, e para isso
estou neste mundo»... Pelo Batismo,
também vós, jovens, sois membros
vivos da Igreja e, juntos, temos a missão de levar o Evangelho a todos. Estais a desabrochar para a vida. Crescer
na graça da fé, que nos foi transmitida
pelos sacramentos da Igreja, integranos num fluxo de gerações de testemunhas, onde a sabedoria daqueles
que têm experiência se torna testemunho e encorajamento para quem se
abre ao futuro. E, por sua vez, a novidade dos jovens torna-se apoio e esperança para aqueles que estão próximo
da meta do seu caminho. Na convivência das várias idades da vida, a
missão da Igreja constrói pontes intergeracionais, nas quais a fé em Deus e
o amor ao próximo constituem fatores
de profunda união.
Vamos então dar as mãos ao Papa,
aos jovens e aos adultos para que
Cristo seja cada vez mais conhecido e
amado em todo o mundo.
Pe. Manuel Silva

Liturgia da Palavra – 29º domingo Comum
21.10.2018
Leitura do Livro de Isaías
Aprouve ao Senhor esmagar o seu Servo pelo sofrimento.
Mas, se oferecer a sua vida como vítima de expiação,
terá uma descendência duradoira, viverá longos dias,
e a obra do Senhor prosperará em suas mãos.
Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado.
Pela sua sabedoria, o Justo, meu Servo, justificará a muitos
e tomará sobre si as suas iniquidades.
Palavra do Senhor!
Refrão: “ESPERAMOS, SENHOR, NA VOSSA MISERICÓRDIA!
QUE ELA VENHA SOBRE NÓS”.
1. A palavra do Senhor é reta,
da fidelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a retidão:
a terra está cheia da bondade do senhor.
2. Os olhos do Senhor estão voltados para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.
3. A nossa alma espera o Senhor:
Ele é o nosso amparo e protetor.
Venha sobre nós a vossa bondade,
porque em Vós esperamos, Senhor.
Leitura da Epístola aos hebreus

Irmãos: Tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os Céus,
Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé.
Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote
incapaz de se compadecer das nossas fraquezas.
Pelo contrário, Ele mesmo foi provado em tudo,
à nossa semelhança, exceto no pecado.
Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça,
a fim de alcançarmos misericórdia
e obtermos a graça de um auxílio oportuno.
Palavra do Senhor

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe:
«Mestre, nós queremos que nos faças o que Te vamos pedir».
Jesus respondeu-lhes: «Que quereis que vos faça?»
Eles responderam:
«Concede-nos que, na tua glória,
nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda».
Disse-lhes Jesus:
«Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que Eu vou beber
e receber o batismo com que Eu vou ser batizado?»
Eles responderam-Lhe: «Podemos».
Então Jesus disse-lhes:
«Bebereis o cálice que Eu vou beber e sereis batizados com o batismo
com que Eu vou ser batizado.
Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda
não Me pertence a Mim concedê-lo; é para aqueles a quem está reservado».
Os outros dez, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João.
Jesus chamou-os e disse-lhes:
«Sabeis que os que são considerados como chefes das nações
exercem domínio sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder.
Não deve ser assim entre vós: Quem entre vós quiser tornar-se grande,
será vosso servo, e quem quiser entre vós ser o primeiro, será escravo de todos;
porque o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir
e dar a vida pela redenção de todos».
Palavra da Salvação
COMENTÁRIO
É normal que toda a pessoa procure ser reconhecida; a sua dignidade depende disso. Mas será necessário, para ser reconhecido, procurar passar à frente
dos outros, sem qualquer escrúpulo?
Que cada um tome o seu lugar, mas não reclame o primeiro. Jesus não vem
dar conselhos, começa por oferecer o seu testemunho. Ele, que era de condição
divina, tomou o lugar de escravo. Deus elevou-O e deu-Lhe um Nome que ultrapassa todo o nome.
Jesus não prega o abaixamento pelo abaixamento. Quem escolhe o serviço é
elevado por Deus ao lugar de “grande”, Deus dá o primeiro lugar a quem escolheu o último.
É Deus que altera as situações que o homem, na sua liberdade, escolhe para
ser verdadeiro cidadão do Reino de Deus. (fonte: www.dehonianos.org)

Pensamento da semana
“Quanto maiores somos em humildade, tanto mais próximos estamos da grandeza”. (Rabindranath Tagore)

ANEDOTA DA SEMANA
Num manicómio, um indivíduo vai visitar um parente afastado e aparecelhe, ao fundo do corredor, um maluco com uma faca na mão.
O homem entra em pânico e começa a correr. O homem correu, correu, até
que chegou a um sítio onde não tinha mais saída.
O maluco encosta-lhe a faca ao pescoço e diz-lhe: - Agora,...tome lá a faca e
corra você atrás de mim!

Avisos da Semana
1. PREPARAÇÃO INTENSIVA PARA CRISMAS: O retiro dos crismandos será
no dia 27 de outubro das 10,00h às 19,30h, nas instalações da paróquia.
 No mesmo dia 24.10, como já foi anunciado, os crismandos participarão na vigília vicarial de oração “Tração às quartas”, às 21,00h no
Centro Pastoral Claret, Junto à escola EB 2+3 António Sérgio.

2. INSCRIÇÕES PARA AS FORMAÇÕES VICARIAIS DE LITURGIA: estão abertas
as inscrições para as 5 sessões vicariais de Liturgia, a decorrer, até Fevereiro em Rio de Mouro. Estas formações são realizadas pelo Departamento de Liturgia do Patriarcado de Lisboa. A 1ª sessão será já no dia 26 de
outubro. Cada inscrição tem o custo de 1 euro.

3. EXPANSÃO DAS EQUIPAS DE NOSSA SENHORA NO CACÉM: no domingo
dia 28.10, às 10,00h, teremos um casal que vem falar da espiritualidade
das ENS aos casais interessados e aos já convidados pelo pároco.

4. CONSELHO PARA ASSUNTOS ECONÓMICOS: Vai reunir, no dia 22 de outubro às 21,00h, para análise de orçamento para o som e para elaborar o
orçamento da Paróquia.

5. TRÍDUO E FESTA DE SANTO ANTÓNIO Mª CLARET: Celebramos o tríduo
nos dias 21 às 18h; 22 e 23 às 09,00h.
 A Missa da Festa vai acontecer no dia 24, às 21,00h.
 Também será celebrada a missa das 09,00h em honra de Santo António Mª Claret, pelo Pe. Hermenegildo Major.
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