NOTÍCIAS COMUNS

ENCONTRO “PASSO COM CRISTO”
Este ano os jovens vão realizar um encontro para, juntos, passarem o Ano
Novo em oração, ao jeito de Taizé. Aceitas o desafio? Será uma experiência
de comunhão, oração, alegria, partilha, amizade… Não deixes passar esta
oportunidade, inscreve-te! Basta visitares o site da UP e preencheres o formulário online. Vem passar o ano connosco e, todos juntos, com Cristo!
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CONCERTO MARIANO, “MARIA, SENHORA NOSSA”
No dia 8 de dezembro, às 16:30, teremos vários coros num concerto em
homenagem à Imaculada Conceição, rainha e padroeira de Portugal.
CORO JUVENIL “YOUBARRA” APRESENTA CD
O dia do concerto mariano, será também uma oportunidade para ouvir o
coro YouBarra que lança o seu primeiro CD, cujas receitas revertem a favor
da construção do Centro Comunitário “Senhora da Barra”.
BÊNÇÃO DAS MÃES GRÁVIDAS
Convidamos todas as mães grávidas a vir receber uma bênção especial que
será dada nas Missas dos dias 22 3 23 de dezembro.
OFERTÓRIOS DESTE DOMINGO
Este fim-de-semana os ofertórios das Missas revertem a favor da campanha “Grão a Grão” (NO) e para o Centro Comunitário (SJB).
VISITA AOS DOENTES
Os sacerdotes da UP farão a visita aos doentes no dia 5, a partir das 14:00.
Se conhece algum doente que precise de um sacerdote, por favor deixe o
contacto no acolhimento.
CAMPANHA “CABAZ DE NATAL”
Com a Campanha “Cabaz de Natal”, queremos preparar um cabaz especial
que proporcione um Natal melhor às nossas famílias. Contamos com a sua
generosidade!
A FAMÍLIA É SAGRADA - II Encontro
O projeto “A Família...é Sagrada!” iniciou
no passado dia 1 e contou com a presença de 12 casais. Consta de 10 encontros
que têm como objetivo ajudar as famílias
a cumprir a sua tarefa de ser “fermento e
luz no mundo”. O próximo encontro tem como tema a autoridade na família e será no
dia 6 de dezembro, às 21:30, em São Julião.
REFLEXÃO SOBRE O SOFRIMENTO
O Pe. Fernando Sampaio virá fazer uma formação sobre a fé e o sofrimento, no dia 11
de dezembro, às 10:00. Será em São Julião.

PALAVRA DE DEUS .

Campanha

CABAZ DE NATAL

Próxima Semana

FRUTOS SECOS

“Vamos com alegria
para a casa do Senhor”
Sal 121 (122), (R. cf. 1)

unidadepastoral.weebly.com

CAMPANHA DO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME

NÃO OS DEIXEMOS SOZINHOS
Realiza-se, este fim-de-semana
mais uma campanha do Banco Alimentar Contra a Fome. É pedida a sua
ajuda ou através da doação de produtos alimentares ou como voluntário
nos supermercados ou no armazém
central.
Os Bancos Alimentares recolhem e
distribuem dezenas de milhares de
toneladas de produtos e apoiam a
ação de instituições, que por sua vez,
distribuem refeições confecionadas e
cabazes de alimentos a pessoas comprovadamente carenciadas, abrangendo já mais de 390.000 pessoas.
Na Unidade Pastoral todas as semanas, e em conjunto com o GAF,
são distribuídos cabazes a cerca de
150 famílias, o que corresponde a
mais de 370 pessoas.
Pode ainda contribuir pela internet
pelo site www.alimenteestaideia.net.,
ou pela Campanha “Ajuda Vale” nos
supermercados aderentes até 8 de
dezembro. E não se esqueça por muito pequena que seja a sua contribui-

ção já estará a dar uma grande ajuda.
Procuremos acolher as palavras do
Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium, que nos diz:
«Hoje e sempre, «os pobres são os
destinatários privilegiados do Evangelho», e a evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do Reino
que Jesus veio trazer. Há que afirmar
sem rodeios que existe um vínculo
indissolúvel entre a nossa fé e os po-

A Igreja é chamada a ser sempre a
casa aberta do Pai. Um dos sinais
concretos desta abertura é ter, por
todo o lado, igrejas com as portas
abertas. Assim, se alguém quiser
seguir uma moção do Espírito e se
aproximar à procura de Deus, não
esbarrará com a frieza duma porta
fechada.

Muitas vezes agimos como controladores da graça e não como facilitadores. Mas a Igreja não é uma alfândega; é a casa paterna, onde há lugar para todos com a sua vida fadigosa.
Se a Igreja inteira assume este dinamismo missionário, há de chegar a
todos, sem exceção. Mas, a quem
deveria privilegiar? Há que afirmar
sem rodeios que existe um vínculo
indissolúvel entre a nossa fé e os
pobres. Não os deixemos jamais sozinhos!
Saiamos, saiamos para oferecer a
todos a vida de Jesus Cristo! Se algu-

PREPARAR A CEIA DE NATAL
Vamos realizar no dia 19 de dezembro a Ceia de Natal para os recebem apoio alimentar. Porque se trata
de uma época festiva teremos uma caixa onde colocaremos os "mimos" que são próprios deste tempo.
Não se esqueça de entregar as caixas decoradas no
próximo fim-de-semana de 7 e 8 de dezembro.

CICLO DE CULTURA SÉNIOR
Estão abertas as inscrições no Ciclo de Cultura Sénior
nas disciplinas de francês (conversação) à 2ª feira das
17:00 às 18:00 e de literatura portuguesa à 3ª feira das
14:30 às 15:30. Os interessados deverão inscrever-se
na secretaria do Centro Social Paroquial.
VENDA DE NATAL
A Venda de Natal volta este ano nos fins de semana de
30 de novembro a 1 de dezembro e 7 a 8 de dezembro.

ma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência
é que haja tantos irmãos nossos que
vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo,
sem uma comunidade de fé que os
acolha, sem um horizonte de sentido
e de vida.
Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos
dão uma falsa proteção, nas normas
que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos
sentimos tranquilos, enquanto lá
fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: «Dai-lhes
vós mesmos de comer» (Mc 6, 37).

LIVRO DO MÊS . O EVANGELHO E A VIDA
“A primeira obrigação de um bispo é evangelizar!». Este livro, regista o
muito que foi dito e partilhado por D. Manuel Clemente, no «Dia do
Senhor» ao longo de 12 anos procurando avivar nas pessoas a fé e o
amor a Cristo. Em boa hora chega, porque é sempre tempo de se deixar
tocar por Deus e de se fazer à estrada, deixando-se conduzir por Jesus
Cristo. É sempre tempo de mudar o coração e a vida, abrindo-se às suas
palavras e ao seu amor – numa palavra, à Salvação!

CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL
Convocam-se todos os membros do CPP a participar na
reunião que se irá realizar no dia 1 dez., às 16:00.

EUCARISTIA
Domingo: 9h  12h
Seg e qui: 10h
Qua e sex: 19h
Sábado: 19h
Cel. Palavra - Ter 19h
RECONCILIAÇÃO
Qua e sex: 17h00
Seg e qui: 10h30
CARTÓRIO
Qua e sex: 16h-19h
Sábado: 10h-13h
ADORAÇÃO
Quinta: 10h-19h
TELEFONE
214431876

● ● ●

SÃO JULIÃO DA BARRA

Mas há outras portas que também
não se devem fechar: todos podem
participar de alguma forma na vida
eclesial, todos podem fazer parte da
comunidade, e nem sequer as portas
dos sacramentos se deveriam fechar
por uma razão qualquer.

CELEBRAÇÃO PENITENCIAL
No próximo dia 5, quinta-feira, teremos a celebração
penitencial de advento.

HORÁRIOS

Casa do Pai, onde há lugar para todos

NOVA OEIRAS

Exortação Apostólica Evangelii Gaudium

DIA DE SANTA BÁRBARA
O dia 4 de dezembro, quarta-feira, é dia de Santa Bárbara, co-padroeira de São Julião da Barra. Haverá, às
10:00, Missa em honra da padroeira.

EUCARISTIA
Domingo: 10h00  12h
Seg e qui: 19h
Qua e sex: 10h
Sábado: 17h30

CONCERTO DO CORO VOX LACI
O Coro Vox Laci estará entre nós, no dia 14 de dezembro, após a Missa vespertina das 17:30, para nos brindar com um concerto de Natal.

RECONCILIAÇÃO
Seg e qui: 17h00
Qua e sex: 10h30

CENTRO SOCIAL PRECISA DE ENFERMEIRA
O centro social precisa de uma enfermeira, voluntária,
que possa uma vez por semana durante uma hora, da
parte da tarde, responder a questões colocadas pelos
utentes, bem como medir as suas tensões arteriais.
Caso tenha essa disponibilidade ligue 214415991.
PROMESSAS DOS ANIMADORES
Mais dois dirigentes, o Manuel Magrinho e a Vanda
Cotrim, fazem este sábado, dia 30 de novembro, a sua
promessa de dirigentes. Aproveitamos para agradecer
a sua disponibilidade e sentido de serviço e manifestarlhes o nosso apoio e oração fiel.

CARTÓRIO
Seg e qui: 16h-19h
Sábado: 10h-12h
ADORAÇÃO
3ª Quinta: 17h30
Sexta: 10:30
1º sábado: 18h30
TELEFONES
214423266 |
917873754
E-MAIL
padre.nuno@gmail.com

