NOTÍCIAS UP

DIA VICARIAL DA JUVENTUDE
As Jornadas Vicariais da Juventude
serão em, a 23 de fevereiro, sob o
tema "Onde te leva a Sua Luz?". O
dia começa às 9h da manhã com o
acolhimento e terá missa, almoço
partilhado e animação de rua.
AJUDE SEM GASTAR: 0,5 IRS
Através da sua declaração de rendimentos e de uma forma simples e
sem qualquer encargo para si, 0,5%
do seu IRS poderá ser destinado
para ajudar os nossos centros sociais. Deixamos aqui os NIF:
 CSP Nova Oeiras - 504729500
 CSP São Julião - 503531200
VISITA PASCAL
Queremos, este ano, voltar a celebrar a Páscoa num profundo ambiente de festa e por isso voltaremos
a fazer a Visita Pascal no Domingo
de Páscoa, a partir das 15h00, mas
apenas nos limites geográficos das
paróquias. Quem deseja ter a visita
do compasso pode inscrever-se no
acolhimento ou preencher o formulário no site UP.
PEÇA O SEU RECIBO
Todos aqueles que fizeram donativos para obras da igreja, podem
solicitar um recibo que permite deduzir 25% na sua declaração de IRS
(sendo imprescindível indicar-nos a
sua morada e nº. de contribuinte).
Obrigado pela sua contribuição.
A FÉ ATUA PELA CARIDADE
Formação com o Dr. Juan Ambrósio,
nos dias 26 e 28 de fevereiro, em
São Julião da Barra.
PE. NUNO TOVAR DE LEMOS

PALAVRA DE DEUS .

No dia 27 de fevereiro, às 21:00h, o
Pe. Nuno Tovar de Lemos estará em
São Julião da Barra. O tema desta
conferência será “A Fé atua pela
caridade”, e terá início com um concerto dos jovens YOUBARRA.
DIA DE ORAÇÃO BENTO XVI
No dia 28 de fevereiro, fará um ano
da resignação do Papa Bento XVI.
Nesse dia, iremos rezar o terço às
18h15, em Nova Oeiras, seguindose a Missa com um Te Deum em
acção de graças pelo dom de Bento
XVI.
PEREGRINAÇÃO A TAIZÉ
Queremos organizar uma peregrinação a Taizé para jovens e famílias,
de 17 a 24 de agosto (a confirmar).
Preencha o formulário no site UP ou
no acolhimento paroquial.
SITE DA UP
Já visitou o site da UP? Pode fazê-lo
em: unidadepastoral.weebly.com.

INTENÇÕES
DO SANTO PADRE
Para que seja promovido
um autêntico desenvolvimento,
respeitoso da dignidade
de todas as pessoas
e de todos os povos.
Para que os cristãos
das diversas confissões
caminhem em direção
à unidade desejada por Cristo.

“Ditoso o que anda
na lei do Senhor”
Sal 118, 1
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Promessas dos escuteiros
O projeto escutista representa uma
oportunidade de influenciar o desenvolvimento dos jovens e uma possibilidade que se tem usado, muitas
vezes, para moldar os valores que
hão de guiar os jovens enquanto
adultos.
Hoje em dia o escutismo é uma vasta
organização que se dedica a promover a fraternidade entre a juventude
de todo o mundo. Baden Powell idealizou o escutismo como um domínio
que prepara os jovens para as provações do mundo adulto.
LEI DO ESCUTA
1. A honra do Escuta inspira confiança.
2. O Escuta é leal.
3. O Escuta é útil e pratica diariamente uma boa ação.
4. O Escuta é amigo de todos e irmão de todos os outros Escutas.

5. O Escuta é delicado e respeitador.
6. O Escuta protege as plantas e os
animais.
7. O Escuta é obediente.
8. O Escuta tem sempre boa disposição de espírito.
9. O Escuta é sóbrio, económico e
respeitador do bem alheio.
10. O Escuta é puro nos pensamentos, nas palavras e nas ações.
Na promessa o escuteiro jura ser fiel
a Deus e à Pátria e obedecer à Lei do
Escuta. Na verdade, estar em permanente cumprimento da lei é muito
difícil e exige bastante de cada escuteiro.
Rezemos por todos os escuteiros da
nossa Unidade Pastoral, em especial
pelos que vão fazer a promessa no
próximo fim-de–semana para que
sejam sempre fiéis ao seu juramento.

que não pretende
pôr de parte a Lei:
Não penseis que vim
revogar a Lei ou os
profetas; não vim
revogar, mas completar. Quer completá-la com o amor. Dá-lhe assim
um sentido novo e deixa-nos um
novo mandamento: amar como Ele
amou (cf. Jo 14, 34).
Não é porque somos muito
“certinhos” e cumprimos os mandamentos que adquirimos a salvação,
é porque Deus nos ama e nos chama ao amor que impele para a prática do bem.
Porque o amor está acima da lei,
não podemos ficar prisioneiros de
regras ou princípios que nos tirem a
liberdade e impeçam de ver além
das nossas perspetivas e convicções
pessoais que, se as temos como verdades, limitam a capacidade de discernir e ver segundo o Espírito nos
concede que vejamos.

LIVRO DO MÊS . A FORÇA DO EXEMPLO
A formação dos filhos é uma tarefa urgente, insubstituível e difícil.
Nestas páginas o autor, Francisco Faus, centra-se no dever de dar o
exemplo, mas ajudando-nos a cumpri-lo com inúmeros conselhos práticos. É um dever ao qual não nos podemos furtar.

● ● ●

SÃO JULIÃO DA BARRA

No Sinai, Moisés recebeu de Deus
os dez mandamentos da Lei. Por seu
lado, os homens foram acrescentado preceitos atrás de preceitos ao
ponto de serem tantas as regras
que se tornava um jugo difícil, senão impossível de suportar. Por isso
Jesus diz: Vinde a mim todos vós
que andais cansados e oprimidos e
eu vos aliviarei porque o meu jugo é
suave e a minha carga é leve. Tal era
o peso da Lei. O próprio Jesus manifesta-se contrário à interpretação
que dela fazem os responsáveis religiosos, sobretudo no que se refere
ao sábado, tendo em conta o bem
do homem. No entanto, esclarece

PAPA FALA AOS NEOCATECUMENAIS (2)
Uma segunda indicação do Papa Francisco ao movimento neocatecumenal é a consciência de que “o
Espírito do Senhor chega sempre antes de nós”. “O
Senhor precede-nos sempre! Mesmo nos lugares
mais distantes, mesmo nas culturas mais diversas.
Deus espalha por toda a parte as sementes do seu
Verbo”. Daqui a importância de dedicarem “especial
atenção ao contexto cultural” que irão encontrar”.
Para além do esforço de falar a língua local, importante será também “o esforço de aprender as culturas que encontrarem, reconhecendo ao mesmo tempo a necessidade do Evangelho que nelas existe e a
ação que o Espírito Santo tem realizado na vida e na
história de cada povo”. Finalmente – última exortação do Papa – cuidarem “com amor uns dos outros,
em particular dos mais débeis”. As comunidades do
movimento terão que “exercitar a paciência e a misericórdia”. Será um “sinal de maturidade”. “Não se
deve forçar a liberdade de ninguém. Há que respeitar
mesmo a eventual decisão de procurar, fora do movimento do Caminho, outras formas de vida cristã que
ajudem a crescer na resposta à chamada do Senhor”.

ANIVERSÁRIO DA FILIAÇÃO DO AGRUP: 1354
No dia 20 de fevereiro, quinta-feira, celebramos o 3º
Aniversário da filiação do Agrupamento 1354. Agradecemos a sua contribuição para a educação dos jovens
da paróquia, ajudando assim, a construir um mundo
melhor, onde as pessoas se sintam plenamente realizadas como indivíduos e desempenhem um papel
construtivo na sociedade.
DIA PAROQUIAL PELAS VOCAÇÕES
Como é habitual em todos os dias 20 de cada mês,
rezaremos, em especial, pelas vocações, para que o
Senhor envie mais trabalhadores para a messe.
.
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
YOUBARRA
Continua à venda o CD dos jovens “YouBarra”, cuja
receita total reverterá a favor da construção do Centro Comunitário "Senhora da Barra".

HORÁRIOS

O AMOR E A LEI

NOVA OEIRAS

Palavra do Diácono Vítor Lourenço

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
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

