NOTÍCIAS COMUNS

D. MANUEL CLEMENTE EM NOVA OEIRAS
No dia 8 de janeiro, o Sr. D. Manuel Clemente estará em Nova Oeiras. Virá
celebrar a Missa com as paróquias da UP às 19:00 e às 21:30 falará sobre a
Evangelii Gaudium aos cristãos da Vigararia de Oeiras.
ENCONTROS “A FAMÍLIA É SAGRADA”
O projeto “A Família… é Sagrada!” tem como objetivo ajudar as famílias a
cumprir a sua tarefa de ser “fermento e luz no mundo”. O próximo encontro será no dia 10 de janeiro, às 21h30, em São Julião.
“AFTER RIO” - 12 DE JANEIRO
O projeto “After Rio”, proposta diocesana para os jovens, convoca todos os
jovens da Unidade Pastoral para um encontro que se vai realizar no domingo, dia 12 de janeiro, às 16h00, no salão paroquial de Nova Oeiras. Não
faltes!
PE. JOSÉ PEREIRA E AS VOCAÇÕES
O Pe. José Manuel Pereira, reitor do Seminário dos Olivais estará em Nova
Oeiras, no dia 23 de janeiro, às 21h30, para falar à UP sobre a questão vocacional na vida cristã.
YOUBARRA
Os jovens de São Julião já lançaram o seu CD, intitulado “Maravilhas Fez
em Mim”. Este trabalho é uma forma de darem o seu contributo à paróquia, uma vez que a receita total feita com a venda dos CDs reverterá a
favor da construção do Centro Comunitário "Senhora da Barra".
PEREGRINAÇÃO À POLÓNIA
Já estão abertas as inscrições para a peregrinação à Polónia, de 25 de abril
a 2 de maio, para visitarmos o país natal do Papa João Paulo II na data da
sua canonização. Inscreva-se já, no site da UP ou no acolhimento.
CARIDADE
Se alguém desejar contribuir para o apoio
aos mais pobres, pode fazê-lo por transferência bancária, através do NIB das respetivas paróquias (indique “caridade”):
NO – 0046.0012.0060.0103.3429.3
SJB – 0035.0454.0000.2902.0305.7

A equipa do boletim
deseja-lhe:

UM FELIZ

DONATIVOS
Pede-se que todos os donativos em dinheiro
sejam entregues ao pároco ou, pelo menos,
que o pároco seja informado do valor oferecido. Graças ao esforço de todos e aos donativos dos paroquianos, as nossas comunidades paroquiais têm resistido e subsistido
economicamente. Obrigado!

PALAVRA DE DEUS .

“Virão adorar-Vos, Senhor,
todos os povos da terra.”
Salmo 71 (72), (R. cf. 11)
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Fraternidade, caminho para a paz
“Nesta minha primeira Mensagem
para o Dia Mundial da Paz, desejo formular a todos, indivíduos e povos, votos duma vida repleta de alegria e esperança.
Com efeito, no coração de cada homem e
mulher, habita o anseio duma vida plena
que contém uma aspiração irreprimível
de fraternidade, impelindo à comunhão
com os outros, em quem não encontramos inimigos ou concorrentes, mas irmãos que devemos acolher e abraçar.
Na realidade, a fraternidade é uma
dimensão essencial do homem, sendo ele
um ser relacional. A consciência viva desta dimensão relacional leva-nos a ver e
tratar cada pessoa como uma verdadeira
irmã e um verdadeiro irmão; sem tal
consciência, torna-se impossível a construção duma sociedade justa, duma paz
firme e duradoura.
E convém desde já lembrar que a fraternidade se começa a aprender habitualmente no seio da família graças, sobretudo, às funções responsáveis e complementares de todos os seus membros,
mormente do pai e da mãe. A família é a
fonte de toda a fraternidade, sendo por
isso mesmo também o fundamento e o
caminho primário para a paz, já que, por
vocação, deveria contagiar o mundo com

o seu amor.
Há uma forma de promover a fraternidade – e, assim, vencer a pobreza – que
deve estar na base de todas as outras. É o
desapego vivido por quem escolhe estilos
de vida sóbrios e essenciais, por quem,
partilhando as suas riquezas consegue,
assim, experimentar a comunhão fraterna com os outros.
Quem aceita a vida de Cristo e vive
n’Ele, reconhece Deus como Pai e a Ele Se
entrega totalmente, amando-O acima de
todas as coisas. O homem reconciliado
vê, em Deus, o Pai de todos e, consequentemente, é solicitado a viver uma
fraternidade aberta a todos. Em Cristo, o
outro é acolhido e amado como filho de
Deus, como irmão, e não como um estranho, menos ainda como um antagonista
ou até um inimigo. Na família de Deus,
todos gozam de igual dignidade; todos
são amados por Deus, todos foram resga-

(continuação)

“Há necessidade que a fraternidade
seja descoberta, amada, experimentada, anunciada e testemunhada; mas só
o amor dado por Deus é que nos permite acolher e viver plenamente a fraternidade.

Nós, cristãos, acreditamos que, na Igreja, somos membros uns dos outros e
todos mutuamente necessários, porque a cada um de nós foi dada uma
graça, segundo a medida do dom de
Cristo, para utilidade comum (cf. Ef 4,
7.25; 1 Cor 12, 7). Cristo veio ao mundo
para nos trazer a graça divina, isto é, a
possibilidade de participar na sua vida.
Isto implica tecer um relacionamento
fraterno, caracterizado pela reciprocidade, o perdão, o dom total de si mesmo, segundo a grandeza e a profundidade do amor de Deus, oferecido à
humanidade por Aquele que, crucificado e ressuscitado, atrai todos a Si:

GRUPO DE JOVENS
Gostávamos de formar também um grupo paroquial
de jovens, pós-catequese. Se estás interessado, envia-nos um e-mail para oeirasup@gmail.com

FESTA DOS REIS
No dia 11 de janeiro, às 16h30, teremos a nossa festa
dos reis que será composta por uma representação
teatral pelos catequistas e o nosso prior. Será um Auto
de Natal (desde a conceção de Maria até às Bodas de
Caná). Seguir-se-á um lanche.
«Dou-vos um novo mandamento: que
vos ameis uns aos outros; que vos
ameis uns aos outros assim como Eu
vos amei. Por isto é que todos conhecerão que sois meus discípulos: se vos
amardes uns aos outros» (Jo 13, 3435). Esta é a boa nova que requer, de
cada um, um passo mais, um exercício
perene de empatia, de escuta do sofrimento e da esperança do outro, mesmo do que está mais distante de mim,
encaminhando-se pela estrada exigente daquele amor que sabe doar-se e
gastar-se gratuitamente pelo bem de
cada irmão e irmã.
Que Maria, a Mãe de Jesus, nos ajude a
compreender e a viver todos os dias a
fraternidade que jorra do coração do
seu Filho, para levar a paz a todo o homem que vive nesta nossa amada terra”.

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!

VAMOS ACABAR A NOSSA DÍVIDA
Acreditamos que, com o empenho de todos, a nossa
dívida terminará antes da Páscoa. Também acredita?
Quer ajudar-nos a tornar este sonho uma realidade?
Grão a grão, não haverá mais dívida, não. Pode enviar o
seu donativo por transferência bancária pelo NIB
0046.0012.0060.0103.3429.3.

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

O necessário realismo da política e da
economia não pode reduzir-se a um
tecnicismo sem ideal, que ignora a dimensão transcendente do homem.
Quando falta esta abertura a Deus,
toda a atividade humana se torna mais
pobre, e as pessoas são reduzidas a
objeto passível de exploração.

CATEQUESE DE ADULTOS
Uma vez que na paróquia não temos catequese de
adultos, gostaríamos de formar um grupo paroquial.
Se gostava de participar, escreva-nos para o e-mail
oeirasup@gmail.com

HORÁRIOS

Fraternidade, caminho para a paz
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DIA DE SÃO JULIÃO
Dia 9 de janeiro é dia de São Julião, padroeiro da nossa
paróquia. Propomos, por isso, que o vivamos em comunidade. Teremos a habitual Missa às 19h00, seguida
de um jantar partilhado. Venha celebrar connosco este
dia!
EQUIPA DE OSTIÁRIOS
Precisamos de voluntários, disponíveis e com forte
sentido de Igreja, para formar uma equipa de ostiários
da paróquia que se encarregue da preparação das celebrações litúrgicas e zele pelo asseio da Igreja. Se tem
disponibilidade, informe-nos pelo email: oeirasup@gmail.com
AGRADECIMENTOS
Agradecemos às seguintes instituições pelo apoio dado, sobretudo nesta quadra natalícia: Associação Mentes Brilhantes, Associação de Pais do Colégio MaristasParede/Banco Solidário, ATL da Escola Beça Múrias,
BMW Group Portugal, HomeRest, CVO - Clube de Voley Oeiras, Spot Café, Colégio Maristas Parede Sílvia
Duarte HairSpa, aos cadetes da Academia Militar
(Amadora), Escola Secundária Sebastião Silva.

EUCARISTIA
Domingo: 10h00  12h
Seg e qui: 19h
Qua e sex: 10h
Sábado: 17h30
RECONCILIAÇÃO
Seg e qui: 17h00
Qua e sex: 10h30
CARTÓRIO
Seg e qui: 16h-19h
Sábado: 10h-12h
ADORAÇÃO
3ª Quinta: 17h30
Sexta: 10:30
1º sábado: 18h30
TELEFONES
214423266 |
917873754
E-MAIL
oeirasup@gmail.com

