NOTÍCIAS UP

DIA DA UNIDADE PASTORAL
Iremos celebrar no dia 1, o Dia da
Unidade Pastoral de Nova Oeiras e
S. Julião, tomando como padroeira
S. Teresa de Lisieux, padroeira das
missões. A celebração será na Missa
das 19h00, em Nova Oeiras.
PAROQUIALIDADE
No dia 21, às 12h00, todos são convidados a participar na Missa de
ação de graças pelo 6º aniversário
de paroquialidade do Sr. Pe. Nuno
(20.09.2008) em São Julião da Barra. O mesmo acontecerá no dia 28,
às 12h00, pelo 2º aniversário como
pároco
de
Nova
Oeiras
(23.09.2012).
ORAÇÃO SÍNODO DOS BISPOS
O dia 28 será dedicado à oração
pela III Assembleia Geral do Sínodo
dos Bispos, que decorrerá no Vaticano de 5 a 19 de Outubro, tendo
como tema “Os desafios pastorais
da família no contexto da evangelização”. Em Roma, rezar-se-á todos
os dias na capela onde se venera o
ícone de Nossa Senhora, “Salus populi romani”, da basílica de Santa
Maria Maior. Todos são convidados
a unirem-se na sua oração pessoal a
esta intenção, sobretudo nas famílias. Recomenda-se também a oração do Terço, pelos trabalhos sinodais.
BÊNÇÃO DOS ESTUDANTES
A 9 de outubro, na Missa das 19h,
em São Julião, haverá a bênção dos
estudantes universitários.
HORÁRIOS DAS PARÓQUIAS
Voltamos aos horários habituais,

PALAVRA DE DEUS .

conforme a pág. 3 do boletim.
ABERTURA DO SÍNODO 2016
No DIA UP, a 1 de outubro, na Missa
das 19h00, faremos a abertura oficial da caminha em ordem ao Sínodo.
Era muito importante que todos os
responsáveis pelos grupos pastorais
das 2 paróquias estivessem presentes.
Entretanto, já foi publicado o 1º
guião de preparação do Sínodo, sobre o tema: "a transformação missionária da Igreja". este guião deverá
agora ser trabalhado por cada comunidade cristã, grupo pastoral ou
grupo de amigos que, na oração, na
leitura e partilha, deverão refletir
sobre os textos e apresentar as suas
respostas.
ENCONTRO E NOITE DE TAIZÉ
No dia 29, haverá, após a Missa das
19:00, um encontro com jantar partilhado dos peregrinos que foram a
Taizé. Pelas 21h00, haverá noite de
oração ao jeito de Taizé. Contamos
com a presença de todos.
INÍCIO DA CATEQUESE
Em São Julião a catequese tem início no dia 28, com a Missa das
10h00, seguida de reunião geral de
pais, e em Nova Oeiras, começará
no dia 4 de outubro, às 9h30. Quem
ainda não inscreveu os seus filhos,
pode fazê-lo junto do secretariado.
INSCRIÇÃO ESCOLA DE LEIGOS
Iremos iniciar a Escola de Leigos. O
primeiro curso tem como tema "A
celebração da fé" e será orientado
pelo Cónego Tito. Começa no dia 6
de outubro, às 21h30, no Centro
Social de São Julião. Inscreva-se no

“Para mim, viver é Cristo
e morrer é lucro!”
Fil 1, 21
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No início do ano pastoral, tempo de recomeçar

Procurando horizontes
Com Setembro chega o tempo do
reinício. Todos começam a pensar no
ano de trabalho, de estudo ou pastoral que começa, fazendo planos, repensando a vida, procurando horizontes.
A esse propósito, gostaríamos de
partilhar convosco um artigo de João
César das Neves que se interroga
sobre o lugar de Deus em nós., que
citamos na coluna seguinte.
De regresso à vida pastoral e comunitária da nossa UP, a todos desejamos um ano pastoral em que cada
um de nós vivamos intensamente o
impulso missionário tornando as
nossas comunidades evangelizadas e
evangelizadoras, à maneira dos primeiros cristãos que “eram assíduos
ao ensino dos Apóstolos, à união
fraterna, à fração do pão e às orações. Todos os crentes viviam unidos
e possuíam tudo em comum... como
se tivessem uma só alma” (At 2,
42.44.46a).

Equipa Pastoral
«Qual é então o lugar de Deus?
Alguns recusam-Lhe cidadania, fazendo-O o único proscrito da sociedade tolerante. Outros situam-n’O
no alto dos Céus, cheio de majestade
mas vago, longínquo e indiferente.
Há ainda os que O colocam dentro
do coração do homem, mas tão fundo que mal se sente. Não entendem
que a questão do lugar de Deus realmente não faz sentido. Deus, sendo
Deus, não tem lugar, pois o infinito
não sofre localização; o absoluto não
é contingente. O único lugar a determinar é o nosso. E, onde quer que

Esta é a Igreja que todos nós amamos, esta é a Igreja que eu amo: uma
mãe que tem a peito o bem dos seus
filhos e é capaz de dar a própria vida
por eles. No entanto, não devemos
esquecer que a Igreja não é composta só por sacerdotes ou bispos; não,
somos todos nós! A Igreja somos todos! Concordais? E também nós somos filhos, mas também mães de
outros cristãos. Todos nós batizados,
homens e mulheres, formamos juntos a Igreja. Quantas vezes na nossa
vida não damos testemunho desta
maternidade da Igreja, desta coragem materna da Igreja! Quantas vezes somos cobardes! Então, confiemo-nos a Maria para que Ela, como
mãe do nosso Irmão primogénito,
Jesus, nos ensine a ter o seu mesmo
espírito materno em relação aos nossos irmãos, com a capacidade sincera
de acolher, de perdoar, de dar força
e de infundir confiança e esperança.
É isto que faz uma mãe!»

LIVRO DO MÊS . Catequeses sobre os sacramentos
As Catequeses do Papa Francisco sobre os Sacramentos são uma síntese
sobre os sete sacramentos da Igreja. Estas catequeses foram proferidas
pelo Papa nas audiências semanais: destinam-se a toda a Igreja e como tal
devem ser acolhidas. Usa uma linguagem simples para apresentar a maior
riqueza da Igreja, os mistérios da salvação que Cristo continua a oferecer a

todos

OBRAS NO SALÃO
Pudemos (re)inaugurar o salão paroquial no passado
dia 14 de setembro. Tudo isto foi possível graças à
generosidade dos paroquianos e ao empenho do Conselho Económico, da Equipa do Salão, do arquiteto
Joaquim Novais e de voluntários (entre os quais os
jovens) que deram o seu melhor. Muito obrigado!
PROJETO VIDA XXI
O Centro Social Paroquial está a desenvolver novamente o Projeto Vida XXI - Centro de Estudos. O projeto destina-se a jovens dos 9 aos 14 anos e terá os
seguintes serviços: apoio pedagógico, realização dos
trabalhos de casa, gabinete de psicologia, explicações,
refeições, transporte, colónias de férias. As inscrições
já estão abertas. Se precisar de mais esclarecimentos,
entre em contacto connosco: 214411035 e
916177234
ou
por
email
projectoxxi.cspno@gmail.com
CICLO DE CULTURA SENIOR
Vai iniciar, no Centro Social Paroquial, a 6 de outubro, o
Ciclo de Cultura Senior que terá as seguintes disciplinas: História das Religiões, História de Portugal Medieval, Colonização do Brasil, Literatura Portuguesa, Inglês,
Espanhol, Conversação de Francês, e Informática. Pode
inscrever-se na Secretaria do Centro.
SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA LUZ
Um grupo de paroquianos está a organizar uma visita,
no dia 28 de Setembro, a este santuário que comemora 550 anos. Venha conhecer esta bela igreja e a sua
maravilhosa história. Informe-se no acolhimento.
● ● ●
TROCA DE LIVROS ESCOLARES
A paróquia está a realizar a recolha de livros escolares
(edições dos livros a partir de 2011). Os livros devem
ser entregues na Fundição de Oeiras, junto do GAF
(Grupo de Apoio Familiar) às quintas-feiras das 10h00
às 18h00, ou ao segurança a qualquer hora do dia.
Temos adoração eucarística todos os dias: segundas e
quintas a partir das 17h00, terças às 10h00, quartas e
sextas às 10h30, sábados às 18h30.
O GAF precisa de voluntários nas manhãs de terças e
quintas-feiras. Caso possa ajudar (sobretudo a levantar
pesos), contacte-nos pelo telefone 960088254 ou pelo

HORÁRIOS

«Já dissemos várias vezes que não
nos tornamos cristãos sozinhos, ou
seja, com as nossas próprias forças,
autonomamente, e nem sequer nos
tornamos cristãos no laboratório,
mas somos gerados e crescemos na
fé no interior do grande corpo que é
a Igreja. Neste sentido, a Igreja é verdadeiramente mãe, a nossa mãe
Igreja — é bonito dizê-lo assim: a
nossa mãe Igreja — uma mãe que
nos dá vida em Cristo e que nos faz
viver com todos os outros irmãos na
comunhão do Espírito Santo.
Nesta sua maternidade, a Igreja
tem como modelo a Virgem Maria, o
modelo mais bonito e mais excelso
que possa existir. Foi o que já as primeiras comunidades cristãs esclareceram e o Concílio Vaticano II expressou de modo admirável (cf. LG, 6364). A maternidade de Maria é sem
dúvida única, cumprindo-se quando
deu à luz o Filho de Deus. Com efeito, o nascimento de Jesus é prelúdio
do nascimento de cada cristão no
seio da Igreja, dado que Cristo é o
primogénito de uma multidão de irmãos (cf. Rm 8, 29) e o nosso primeiro irmão Jesus nasceu de Maria, é o
modelo, e todos nós nascemos na
Igreja. Nós, cristãos, não somos órfãos, temos uma mãe, temos uma
mãe, e isto é sublime! Não somos
órfãos! A Igreja é mãe, Maria é mãe.

NOVA OEIRAS

A Igreja é mãe

SÃO JULIÃO DA BARRA

Audiência geral do Papa Francisco a 3 de setembro

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
Quinta: 19h30
Sexta: 10:30
1º sábado: 18h30
TELEFONES
214423266 |
917873754
E-MAIL
oeirasup@gmail.com

