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III Domingo
Tempo da Páscoa

QUERES DAR-TE A DEUS?
Semana de Oração pelas Vocações 2017

A Semana de Oração pelas Vocações
2017 tem como tema ‘Queres dar-te a
Deus?’ e vai decorrer de 30 de abril a
7 de maio. Os materiais de apoio para
esta vivência já estão disponíveis online.
“Gostaria de me deter na dimensão
missionária da vocação cristã. Quem
se deixou atrair pela voz de Deus e
começou a seguir Jesus, rapidamente
descobre dentro de si mesmo o desejo
irreprimível de levar a Boa Nova aos
irmãos, através da evangelização e do

serviço na caridade. Todos os cristãos
são constituídos missionários do Evangelho”, escreve o Papa Francisco na
mensagem para o 54.o Dia Mundial
de Oração pelas Vocações.
Um dos desafios da Semana de Oração pelas Vocações 2017 é para os
jovens e os adultos, a partir dos 18
anos, que queiram conhecer a vida de
uma comunidade de vida consagrada
ou seminário mantendo “o ritmo normal de estudos ou trabalho.

Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa no
Centenário das Aparições de Nossa Senhora

Fátima, sinal de esperança

Fátima no futuro da Igreja, de Portugal e do mundo (parte 17)

Anúncio profético da misericórdia e da
paz
15. A mensagem de Fátima alimenta
também o compromisso profético com
o mundo presente face às injustiças e a
todos os fenómenos de exclusão, qualquer que seja a sua raiz. Desde a sua
génese, o acontecimento de Fátima revela os desígnios de misericórdia que
Deus desejava realizar através dos
pastorinhos sob o olhar maternal da
Mãe de Jesus. Concluído o Ano Santo
da Misericórdia, é necessário conservar e desenvolver este manancial, dar
o primado à misericórdia, numa cultura contemporânea que a quer erradicar, como dizia São João Paulo II e
o papa Francisco nos recorda na Bula
Misericordiae vultus. A misericórdia é
o que nos impele a abrir o coração ao
outro, aprisionado pelo mal ou pelo
sofrimento, e a sermos sensíveis às interrogações recordadas pelo papa
Francisco em Lampedusa42 e que já
Bento XVI tinha exposto em Fátima43:
«Onde estás, Adão? Onde está o teu
irmão? Somos capazes de chorar
diante da exclusão e da marginalização de que padecem os mais débeis?».

Fiéis ao carisma de Fátima, somos chamados a acolher o convite à promoção e defesa da paz entre os povos,
denunciando e opondo-nos aos mecanismos perversos que enfrentam raças
e nações: a arrogância racionalista e
individualista, o egoísmo indiferente
e subjetivista, a economia sem moral
ou a política sem compaixão. Fátima
ergue-se como palavra profética de
denúncia do mal e compromisso com
o bem, na promoção da justiça e da
paz, na valorização e respeito pela
dignidade de cada ser humano.
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PISCINA BATISMAL
Pretendemos batizar bebés na piscina batismal no domingo de
Pentecostes (4 de junho). Os bebés devem ter até 1 ano de idade e
os pais devem apresentar o seu pedido até 1 mês antes no cartório
de Nova Oeiras.
JÁ TEM O LIVRO DOS 25 ANOS DA PARÓQUIA?
No dia 8 de dezembro foi lançado o livro da história dos 25 anos
da nossa comunidade paroquial. Já tem o seu livro? Pode adquiri-lo no acolhimento.
PÍXIDES
Gostávamos de adquirir um conjunto de píxides para a igreja paroquial no valor de 450 euros. Gostaria de colaborar? IBAN PT50
004600120060010334293.
ALEGRIA DO AMOR
O grupo de catequese do 8o ano da tarde, convida os pais a um
ciclo de encontros em que serão abordados temas da Exortação
“Alegria do Amor”. Terá lugar aos sábados, às 17:30 na cafetaria
do Centro Social de Nova Oeiras.

S. JULIÃO

MISSA PRO POPULO
A Missa vesper na no sábado, às 21h30, animada pelo Caminho
Neocatecumenal, e aberta a todos, é Missa Pro Populo, pelas intenções da comunidade.
A DEVOÇÃO DAS PRIMEIRAS SEXTAS
Na primeira sexta-feira de cada mês, celebramos a devoção em
honra do Sagrado Coração de Jesus. Começa com a Missa às
10h00 e adoração a seguir.
AJUDA NO EQUIPAMENTO DA CATEQUESE
As novas salas da catequese con nuam a precisar de ser mobiladas. Equipar todas as salas corresponde a um orçamento de 3.000
euros. Até agora só temos ainda 400 euros. Quer dar uma ajuda
para as crianças da nossa catequese? Pode fazê-lo por transferência bancária para o IBAN PT50 003504540000290203057
JOVENS DA UP VÃO A TAIZÉ
Estão convidados todos os jovens (entre os 15 e os 29 anos) a par
cipar numa peregrinação a Taizé de 12 a 21 de agosto. Iremos de
autocarro e o custo rondará os 200 euros (com tudo incluido), e
que poderá car ainda mais em conta com a realização de a vidades de angariação de fundos para esta peregrinação. Podes fazer
a tua inscrição no acolhimento paroquial ou através do site da UP.

EUCARISTIA

Domingo: 9h | 12h
Seg e Qui: 10h
Qua e Sex: 19h
Sábado: 19h | 21h30
CEL. PALAVRA

Ter: 19h

CONFISSÕES

Seg e Qui: 10h30
Qua e Sex: 18h
CARTÓRIO

Qua e Sex: 17h-19h
Sábado: 10h-13h
ADORAÇÃO

Seg: 10h30-13h
Quinta: 10h-19h
TELEFONE

214431876

ATENDIMENTO
DO PÁROCO

Marcar no acolhimento ou por email:
oeirasup@gmail.com
SÃO JULIÃO
EUCARISTIA

Domingo: 10h30 | 12h
Seg e Qui: 19h
Qua e Sex: 10h
Sábado: 17h30
CONFISSÕES

Seg e Qui: 18h
Qua e Sex: 10h30
CARTÓRIO

Seg e Qui: 17h-19h
Sábado: 10h-12h
ADORAÇÃO

Sexta: 10h30
1º Sábado: 16h30
3ª Terça: 15h-21h
3ª Quinta: 17h
TELEFONES

214423266
917873754

Notícias UP
PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA
A peregrinação a pé a Fátima acontece este
ano de 28 a 30 de abril e terá como tema “O
Meu Imaculado Coração será o teu refúgio”.
Pode inscrever-se no site!
AJUDE SEM GASTAR: 0,5 IRS
Através da sua declaração de rendimentos e
de uma forma simples e sem encargos para si,
0,5% do seu IRS poderá des nar-se à ajuda
dos centros sociais, cujo NIF é:
CSP Nova Oeiras - 504729500
CSP São Julião - 503531200
FESTA DA FAMÍLIA
Convidamos todas as famílias a participar
na Festa da Família, que acontece dia 28 de
Maio, a partir das 10 horas, em Alcobaça.
Haverá atividades para as famílias.
TERÇO EM MAIO
No mês de maio, rezamos o terço, por grupos
pastorais, todos os dias. Consulte a tabela a
xada na igreja.
PISCINA BATISMAL
Pretendemos batizar bebés na piscina batismal no domingo de Pentecostes (4 de junho).
Os bebés devem ter até 1 ano de idade e os
pais devem apresentar o seu pedido até 1 mês
antes no cartório de Nova Oeiras.
ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
A Semana de Oração pelas Vocações
decorre entre 30 de abril e 7 de maio. Rezemos por esta intenção.

DIA DA MÃE
Celebramos o Dia da Mãe no 1o domingo de
maio. Traga a sua mãe à Missa e uma rosa
vermelha para lhe oferecer. Se a sua mãe já
es ver junto de Deus, traga uma rosa branca
para oferecer a Nossa Senhora.
CRISMAS
No dia 4 de maio, teremos um encontro com
os crismandos das 2 paróquias. Começamos
com a Missa às 19h00, em São Julião. Segue-se um tempo de formação, um jantar par
lhado e o ensaio para a celebração. Por fim,
pelas 21:30, haverá confissões. A celebração
dos Crismas será no dia 7 de maio, às 12:00,
em São Julião da Barra, e será presidida pelo
Sr. Patriarca.
CABAZES DE PÁSCOA
Estamos a recolher alimentos para oferecer
um cabaz especial de Pásco para as nossas
famílias. Para o próximo domingo pedimos
óleos.
PRIMEIROS SÁBADOS NA UP
Venha celebrar a devoção reparadora dos 5
primeiros sábados.
NOVA OEIRAS
09:00 - Adoração, con ssões, terço
10:00 - Missa
SÃO JULIÃO
16:00 - Totus Tuus
17:30 - Missa
18:30 - Adoração, Confissões, Terço

Mensagem de Fátima
“Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que con nuem a
rezar o Terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para
obter a paz do mundo e o m da guerra, porque só Ela lhes poderá valer.»
(palavras de Na Senhora à Irmã Lúcia, 13.07.1917)

