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SAUDAÇÃO DO SANTO PADRE
Benção das velas | 12 maio | parte 1

Amados peregrinos de Maria e com
Maria! Obrigado por me acolherdes
entre vós e vos associardes a mim nesta peregrinação vivida na esperança e
na paz. Desde já desejo assegurar a
quantos estais unidos comigo, aqui ou
em qualquer outro lugar, que vos tenho
a todos no coração. Sinto que Jesus
vos confiou a mim (cf. Jo 21, 15-17) e,
a todos, abraço e confio a Jesus, «principalmente os que mais precisarem» ―
como Nossa Senhora nos ensinou a rezar (Aparição de julho de 1917). Que
Ela, Mãe doce e solícita de todos os
necessitados, lhes obtenha a bênção
do Senhor! Sobre cada um dos deserdados e infelizes a quem roubaram o
presente, dos excluídos e abandonados a quem negam o futuro, dos órfãos
e injustiçados a quem não se permite
ter um passado, desça a bênção de
Deus encarnada em Jesus Cristo: «O
Senhor te abençoe e te guarde! O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e
te favoreça! O Senhor volte para ti a

sua face e te dê a paz» (Nm 6, 24-26).
Esta bênção cumpriu-se cabalmente
na Virgem Maria, pois nenhuma outra
criatura viu brilhar sobre si a face de
Deus como Ela, que deu um rosto humano ao Filho do eterno Pai, podendo
nós agora contemplá-Lo nos sucessivos momentos gozosos, luminosos,
dolorosos e gloriosos da sua vida, que
repassamos na recitação do Rosário.
Com Cristo e Maria, permaneçamos
em Deus. Na verdade, «se queremos
ser cristãos, devemos ser marianos;
isto é, devemos reconhecer a relação
essencial, vital e providencial que une
Nossa Senhora a Jesus e que nos abre
o caminho que leva a Ele» (Paulo VI).
Assim, sempre que rezamos o Terço,
neste lugar bendito como em qualquer
outro lugar, o Evangelho retoma o seu
caminho na vida de cada um, das famílias, dos povos e do mundo.
(Continua na pág. 2)
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Peregrinos com Maria… Qual Maria?
Uma «Mestra de vida espiritual», a primeira que seguiu Cristo pelo caminho
«estreito» da cruz dando-nos o exemplo, ou então uma Senhora «inatingível» e, consequentemente, inimitável?
A «Bendita por ter acreditado» (cf. Lc 1,
42.45) sempre e em todas as circunstâncias nas palavras divinas, ou então
uma «Santinha» a quem se recorre
para obter favores a baixo preço? A
Virgem Maria do Evangelho venerada
pela Igreja orante, ou uma esboçada
por sensibilidades subjetivas que A
veem segurando o braço justiceiro de
Deus pronto a castigar: uma Maria
melhor do que Cristo, visto como Juiz
impiedoso; mais misericordiosa que o
Cordeiro imolado por nós?
Grande injustiça fazemos a Deus e à
sua graça, quando se afirma em primeiro lugar que os pecados são punidos pelo seu julgamento, sem antepor
– como mostra o Evangelho – que são
perdoados pela sua misericórdia! Devemos antepor a misericórdia ao julgamento e, em todo o caso, o julgamento
de Deus será sempre feito à luz da sua

misericórdia. Naturalmente a misericórdia de Deus não nega a justiça,
porque Jesus tomou sobre Si as consequências do nosso pecado juntamente
com a justa pena. Não negou o pecado, mas pagou por nós na Cruz. Assim, na fé que nos une à Cruz de Cristo, ficamos livres dos nossos pecados;
ponhamos de lado qualquer forma de
medo e temor, porque não se coaduna
em quem é amado (cf. 1 Jo 4, 18).

CONTAS DE 2016

NOVA OEIRAS

AS CONTAS DAS PARÓQUIAS

Os Conselhos Económicos das duas paróquias aprovaram as
contas do ano económico de 2016 e apresentam, resumidamente, o Mapa anual da despesa e receita da Fábrica da
respetiva Igreja paroquial, cuja consulta está disponível no
site da paróquia e afixada nos locais habituais.
A Paróquia agradece a colaboração de todos, na certeza
de que queremos construir uma Igreja pobre e pra os pobres,
como tanto nos pede o Papa Francisco.
Naturalmente que uma igreja para os pobres, precisa de recursos , de meios humanos e financeiros para poder ir ao encontro de quem mais precisa, na sua miséria material, moral
ou espiritual. E todas estas categorias de miséria carecem de
resposta concreta, de atenção pastoral e de cuidado espiritual.
Era muito importante que as pessoas, singularmente ou em
família, ajudassem a Paróquia, com algum donativo anula, a
fim de que ela possa também cumprir a sua missão, prover às
suas despesas de funcionamento e ajudar os que mais precisam. Nunca é demais reforçar a importância de generelizar
a prática do donativo no ofertório das Missas. Para não precisarmos de dar mais, basta que sejamos mais a dar.
A propósito: Já pensaste no contributo que a tua presença,
a tua participação, a tua ajuda económica, podia dar ao
enriquecimento pastoral da tua Paróquia? Já o fazes? Muito
obrigado. Não o fizeste nunca? Deixaste de o fazer? Podes
sempre começar ou recomeçar. Lembra-te: Quem bem faz,
para si o faz. Mas é bom que saibas: nunca o dinheiro será o
critério para te receber e servir. Diremos sempre “não“ a um
dinheiro que governa, em vez de servir.
Pode consultar no site da UP ou no anexo a este boletim,
as contas relativas às paróquias de santo António de Nova
Oeiras e de São Julião da Barra correspondentes ao ano de
2016.
De coração, agradecemos a quem dá com alegria, a quem
recebe com humildade, a quem partilha o que tem de si e de
seu, para tornar a Igreja comunidade viva, para a glória de
Deus.

MUITO OBRIGADO!

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
FESTA DA FAMÍLIA
A Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa
convida todas as famílias a participar na Festa
da Família que acontece no dia 28 de maio,
a partir das 10h00, em Alcobaça. Haverá várias atividades para as famílias, conferências,
feira familiar e celebração das Bodas Matrimoniais durante a eucaristia, presidida pelo
Sr. Patriarca, D. Manuel Clemente.
JANTAR DE GALA
Os jovens de São Julião da Barra querem peregrinar até Taizé. Para angariar fundos, convidam-nos a participar no jantar de Gala que
será no dia 2 de junho, às 20h00.
OFEREÇA MATERIAL ESCOLAR
Quer oferecer material escolar para as crianças de Benguela? Pode entregar a sua oferta
de material escolar nas caixas à entrada da
igreja. Um lápis fará a diferença.
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
TERÇO EM MAIO
No mês de maio, rezamos o terço, por grupos
pastorais, todos os dias. Consulte a tabela a
xada na igreja.

PEREGRINAÇÃO UP A FÁTIMA
Em pleno Ano centenário das aparições de
Fátima e da canonização dos pastorinhos,
Francisco e Jacinta, queremos ir até Fátima
percorrer os passos e os lugares que marcaram a vida dos pastorinhos e do Santuário.
Será no dia 9 de setembro de 2017. Pode inscrever-se pela internet ou no acolhimento.
CONTAS DA PARÓQUIA
Estão publicados no site e à entrada da igreja,
as contas das duas paróquias relativas ao ano
de 2016. A todos agradecemos pelo contributo e generosidade que permitem assegurar
a vida pastoral.
PROCISSÃO DAS VELAS
Por causa da visita do Papa Francisco, não faremos a procissão do dia 12 em Nova Oeiras.
Tentaremos fazer em junho. Haverá procissão
de velas em São Julião da Barra, no dia 27 de
Maio, às 21h00.
FOTOS DOS CRISMAS
Pode consultar já a reportagem fotográfica da
celebração do Crisma, no passado dia 7 de
maio, a partir do site da UP.
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.

TERÇO EM MAIO
A oração de Taizé será no dia 26 de maio, às
21horas, em São Julião.

Mensagem de Fátima - 13.07.1917
“Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes e em especial quando
fizerdes alguns sacrifícios: “Ó Jesus, é por Vosso amor, pela conversão dos
pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado
Coração de Maria““.

