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“FESTA DA BÍBLIA”
Olá, amigos, Saudações em Cristo. Estamos em finais de outubro o mês do rosário e ano missionário.
Por desejo do Senhor Patriarca e
como iniciativa resultante da recente
celebração do ano da palavra, no Patriarcado de Lisboa, estipulou-se que seria
no último domingo de outubro, a festa
da Bíblia. Então cá estamos para levar
por diante esta bela iniciativa para darmos a conhecer mais e melhor a Bíblia.
O caminho indicado pelo Magistério
dos três últimos papas, (S. João Paulo II,
Bento XVI e Francisco) vai nesta linha do
regresso à Sagrada Escritura, lida, estudada, acreditada, rezada e celebrada,
como caminho de encontro com Cristo.
O ano passado, na sequência da realização da semana da Bíblia, celebrada
de 15 a 20 de janeiro de 2018, animada
e orientada pelos Missionários Capuchinhos de Fátima, inserimos aí o dia da Bíblia e da festa da Palavra; mais propriamente a 20 de janeiro do presente ano
civil. Foi a melhor forma de celebrarmos
o ano da Palavra de forma proveitosa e
também muito sofrida, pois era inverno.
Este ano queremos manter-nos na linha orientadora de toda a diocese, e
trazemos a festa da bíblia e da palavra
para o último domingo de outubro.

EDITORIAl
Ao continuarmos a celebrar o domingo da Palavra, associando a festa da
Palavra das crianças do 4º ano da catequese, queremos salientar o nosso
amor à Palavra de Deus, que nos continua a falar de muitos e variados modos.
A fé esclarecida, bem como a moral
cristã, brotam do bom acolhimento que
dermos à Palavra de Deus.
Acolher compreender e aplicar a Palavra de Deus conduz-nos ao encontro
com a pessoa de Jesus Cristo e orienta
os crentes nos caminhos da santidade.
Queremos, com esta celebração, solidificar a fé cristã nas suas bases bíblicas, para não cairmos tanto em obscurantismos e superstições populares e
muitas vezes sectárias, que deformam a
fé e a moral cristãs.
As Bíblias que as crianças levam,
para casa, ano, após ano, poderiam ser
uma forma segura de conhecimento de
Deus e dos Seus profetas em cada lar
cristão que se preze.
Termino este editorial com este refrão que quero que se transforme em
compromisso familiar:
“Com uma Bíblia em cada Lar
E o Evangelho no coração;
É Jesus Cristo a convidar
Toda a família à oração”
Pe. Manuel Silva

Liturgia da Palavra – 30º domingo Comum
28.10.2018
Leitura do Livro de Jeremias
Eis o que diz o Senhor:
«Soltai brados de alegria por causa de Jacob, enaltecei a primeira das nações.
Fazei ouvir os vossos louvores e proclamai:
‘O Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel’.
Vou trazê-los das terras do Norte e reuni-los dos confins do mundo.
Entre eles vêm o cego e o coxo, a mulher que vai ser mãe e a que já deu à luz.
É uma grande multidão que regressa.
Eles partiram com lágrimas nos olhos e Eu vou trazê-los no meio das consolações.
Levá-los-ei às águas correntes, por caminho plano em que não tropecem.
Porque Eu sou um Pai para Israel e Efraim é o meu primogénito».

Palavra do Senhor!
Refrão: “O SENHOR FEZ MARAVILHAS EM FAVOR DO SEU POVO”.

Leitura da Epístola aos hebreus
Todo o sumo sacerdote, escolhido de entre os homens,
é constituído em favor dos homens, nas suas relações com Deus,
para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados.
Ele pode ser compreensivo para com os ignorantes e os transviados,
porque também ele está revestido de fraqueza;
e, por isso, deve oferecer sacrifícios
pelos próprios pecados e pelos do seu povo.
Ninguém atribui a si próprio esta honra,
senão quem foi chamado por Deus, como Abraão.
Assim também, não foi Cristo que tomou para Si
a glória de Se tornar sumo sacerdote; deu-Lha Aquele que Lhe disse:
«Tu és meu Filho, Eu hoje Te gerei»,
Palavra do Senhor

Pensamento da semana
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
quando Jesus ia a sair de Jericó com os discípulos e uma grande multidão,
estava um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do
caminho.
Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar:
«Jesus, Filho de David, tem piedade de mim».
Muitos repreendiam-no para que se calasse.
Mas ele gritava cada vez mais: «Filho de David, tem piedade de mim».
Jesus parou e disse: «Chamai-O».
Chamaram então o cego e disseram-lhe:
«Coragem! Levanta-te, que Ele está a chamar-te».
O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus.
Jesus perguntou-lhe: «Que queres que Eu te faça?»
O cego respondeu-Lhe: «Mestre, que eu veja».
Jesus disse-lhe: «Vai: a tua fé te salvou».
Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho.
Palavra da Salvação
COMENTÁRIO
A vista é a vida. A vista não tem preço. É o caminho do cego à procura de Jesus,
da vista, da vida … Filho de David, chama ele Jesus.
Para os Judeus, só o Messias há tanto esperado podia ser assim chamado. Evocar David e a sua descendência era proclamar a fidelidade de Deus para com o
seu povo.
A multidão chamava a Jesus “Jesus de Nazaré”; o cego chama Jesus “Filho de
David”. Reconhece em Jesus o Messias. O cego, na sua cegueira física, vê mais
longe, mais profundamente, com o olhar interior da fé. Ele recuperou a luz exterior, mas é sobretudo a luz interior, a luz da fé, que vai iluminar o caminho da sua
vida. Ele quer seguir e estar com aquele que disse: “Eu sou a Luz da Vida”.
E nós? Ficamo-nos muitas vezes pela superfície das coisas, num olhar superficial que nos faz passar ao lado da profundidade dos outros. Daí nascem os preconceitos, as tensões, as recusas.
É o olhar da multidão sobre o cego: um mendigo sem interesse, que era necessário calar. Bartimeu recorda-nos que há um outro olhar, o olhar de Deus sobre
nós, sobre os outros, sobre os acontecimentos. Cabe a nós perguntarmo-nos qual
é o nosso verdadeiro olhar. “Senhor, faz que eu veja!” (fonte: www.dehonianos.org)

“Tarde te amei, ó Beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei! Estavas dentro de
mim e eu estava fora, e aí te procurava… Estavas comigo e eu não estava contigo...
Mas Tu me chamaste, clamaste e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e curaste a minha cegueira.” (Stº Agostinho de Hipona)

ANEDOTA DA SEMANA
Diz o cego para o paralítico:
- Então como tens andado? - Olha, como tens visto.
Avisos da Semana
1 - REUNIÃO MENSAL DE PASTORAL FAMILIAR:
Será já na segunda-feira, dia 29 de outubro, às 21,00h.
Era necessário um maior esforço dos casais para meditarem a sua condição
e estilo de vida e para rezarem juntos.
2 - SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS:
 Haverá as missas normais das 09,00h e das 11,00h, na Igreja Paroquial.
 Às 15,00h, haverá a missa dos fiéis defuntos no cemitério.
 Este ano será presidida pela paróquia de Agualva.
 Às 18,00h teremos a oração de vésperas e o rosário das almas.
3 - DIA DOS FIÉIS DEFUNTOS:
 Haverá missa às 09,00h e às 21,00h da Igreja paroquial.
 Haverá ofício de defuntos às 08,30h e rosário das almas às 09,30h.
 As vésperas de defuntos serão integradas na missa das 21,00h.
4 - CONFISSÕES PARA CRISMANDOS:
Vão acontecer no dia 01.11, às 21,00h.
5 - CRISMAS:
Vão acontecer no sábado dia 03 de novembro, às 18,30h.
O sacramento da Confirmação será administrado pelo Senhor bispo
D. Joaquim Mendes. Os crismandos devem estar na Igreja pelas 18,15h.
6 - PRIMEIRO SÁBADO:
Será no dia 03 de novembro na missa das 09,00h e no rosário que se segue.
Será orientado pela Legião de Maria.
7 - EXPANSÃO DAS EQUIPAS DE NOSSA SENHORA NO CACÉM:
No domingo dia 28.10, às 10,00h,
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