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CONCERTO DE REIS 2018
A catequese da Paróquia de Nova
Oeiras e os Pequenos Cantores de
Nova Oeiras convidam-nos a assistir
ao Concerto de Reis 2018, no dia 6 de
janeiro, às 17:99, no Salão Paroquial
de Nova Oeiras. Não há bilhetes. A
entrada é um alimento não perecível.
Divulguem por todos os vossos contatos. As crianças esperam a vossa presença.
HORÁRIOS DE ANO NOVO
No dia 1 de janeiro, haverá Missa às
12h00, em Nova Oeiras, e às 18h00,
em São Julião . A partir do dia 3, retomamos os horários habituais das Missas.
DIA DE SÃO JULIÃO
O dia 9 de janeiro é dia de São Julião.
Mas vamos celebrar a festa do paroeiro no sábado, dia 13, na Missa das
17h30. Segue-se um jantar partilhado
e um momento de festa para todos.
PEREGRINAÇÃO A ISRAEL
Em Ano da Palavra, a peregrinação
UP será à Terra Santa, de 25 de abril a
2 de maio. As inscrições podem ser
feitas no site ou no acolhimento.
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RECIBO DE DONATIVO
Se ofereceu um donativo para obras
da igreja, pode então pedir um recibo
que permite deduzir 25% na sua declaração de IRS. Deverá indicar-nos o
seu nome, morada, número de contribuinte e o valor.
A PRIMEIROS SÁBADOS NA UP
Nossa Senhora pediu a devoção reparadora dos 5 primeiros sábados. Por
isso a UP convida nos próximos meses, a este momento de oração reparadora em São Julião, no primeiro
sábado de cada mês, com a Eucaristia
às 17h30, seguida de adoração do
Santíssimo, confissões, terço meditado e bênção.
DIA DO REFUGIADO
No dia 15 de janeiro, celebra-se o Dia
Mundial do Migrante e do Refugiado.
Lembramos que a UP acolhe a família
Aloush que veio de Alepo, na Síria.
Contamos com a generosidade da
vossa ajuda e oração por eles.
ORAÇÃO DE TAIZÉ
A noite de oração de Taizé será a 26
de janeiro, sexta-feira, às 21:00, em
São Julião. Venha orar connosco!

«O Menino crescia, tornava-Se robusto e enchia-Se
de sabedoria. E a graça de Deus estava com Ele.»
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Sagrada Família

O Desafio da Bíblia: o testemunho do João Nunes

DEUS, A TRAVE-MESTRA
Passagem bíblica: Mt 7, 24-27
24

«Todo aquele que escuta estas
minhas palavras e as põe em prática
é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 25Caiu a
chuva, engrossaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa;
mas não caiu, porque estava fundada
sobre a rocha. 26Porém, todo aquele
que escuta estas minhas palavras e
não as põe em prática poderá comparar-se ao insensato que edificou a
sua casa sobre a areia. 27Caiu a chuva, engrossaram os rios, sopraram os
ventos contra aquela casa; ela desmoronou-se, e grande foi a sua ruína.»

Testemunho
Durante a leitura Jesus serve-se
de uma parábola para demonstrar
que, quem escuta as suas palavras e
age segundo as mesmas, nada tem a
temer pois Deus estará sempre con-

sigo. Jesus descreve um “homem
prudente que edificou a sua casa
sobre a rocha”. Esta casa, representa a nossa vida, que se for fundada
sobre a rocha (sinal de solidez e consistência) que é Deus, será inabalável. As cheias, rios e ventos, que
perturbam a nossa casa, representam todas as provações porque passamos durante toda a nossa vida.
Estas perante uma casa bem fundada não a abalarão. Por isso se vivermos sempre com Deus como “travemestra” em todas as nossas escolhas e ações, a tudo resistiremos,
pois, Deus habitará em nós. Porém,
uma casa, “fundada sobre a areia”
não prevalecerá quando confrontada com intempéries que se abatam
sobre ela e desmoronar-se-á. A dificuldade, na construção incessante
da nossa casa, é certificarmo-nos daí
em diante que depois de bem fundada, as suas fundações, se mantêm
inalteradas.
João Nunes

NOVA OEIRAS

Bento XVI, Verbum Domini

Votos da Equipa Pastoral

O Deus que fala. Deus em diálogo

5 lições do Natal e do Ano Novo

narra a vida íntima de Deus. O Prólogo joanino apresenta-nos o facto
de que o Logos existe realmente desde sempre, e desde sempre Ele mesmo é Deus. Por conseguinte, nunca houve em Deus um
tempo em que não existisse
o Logos. O Verbo preexiste à criação. Portanto, no coração da vida
divina, há a comunhão, há o dom
absoluto. «Deus é amor» (1 Jo 4,
16) – dirá noutro lugar o mesmo
Apóstolo, indicando assim «a imagem cristã de Deus e também a
consequente imagem do homem e
do seu caminho». Deus dá-Se-nos
a conhecer como mistério de amor
infinito, no qual, desde toda a
eternidade, o Pai exprime a sua
Palavra no Espírito Santo. Por isso
o Verbo, que desde o princípio
está junto de Deus e é Deus, revela
-nos o próprio Deus no diálogo de
amor entre as Pessoas divinas e
convida-nos a participar nele. Portanto, feitos à imagem e semelhança de Deus amor, só nos podemos compreender a nós mesmos
no acolhimento do Verbo e na docilidade à obra do Espírito Santo. É
à luz da revelação feita pelo Verbo
divino que se esclarece definitivamente o enigma da condição humana.

1. A Alegria. “Glória a Deus nas alturas e paz na terra
aos homens de boa vontade”. A criação exulta de alegria com a vinda de Jesus. Ele está connosco. Viver na
Sua presença é fonte de uma alegria imensa. O cristão é
radicalmente alegre e transmite essa alegria.
2. A Surpresa. Deus não Se manifesta em grandes
acontecimentos, mas em pequenas surpresas. O menino numa manjedoura, quem imaginaria que Deus entre
nós Se mostra assim? O cristão vive a surpresa nos pequenos dons do dia-a-dia.
3. O Silêncio. Maria medita tudo isto no seu coração,
com um olhar que vai mais fundo e encontra o sentido
das coisas. O cristão alimenta-se do silêncio, reza e pede
ao Pai o entendimento daquilo que lhe acontece, para
discernir as melhores opções.
4. A Luz. Na noite mais longa do ano manifesta-se a
Luz de Jesus. Deus visita as nossas trevas, os lugares
onde pensamos que nunca poderia estar. Não somos
filhos abandonados, mas infinitamente amados. O cristão vive esta esperança.
5. Os Pobres. Os pastores, desprezados por todos, são
os primeiros destinatários do anúncio do nascimento de
Jesus. Sempre os mais pequenos, os preferidos de Deus.
O cristão dá-se aos mais pobres, àqueles a quem ninguém dá importância.
Aprendamos do Natal a viver bem o Novo Ano! São os
votos, com muita amizade, da equipa pastoral,
Pe. Nuno, Pe. Raimundo e Diác. Vítor

Domingo: 9h | 12h
Seg e qui: 10h
Qua e sex: 19h
Sábado: 19h e 21h30
Cel. Palavra - Ter 19h
CONFISSÕES

Seg e qui: 10h30
Qua e sex: 18h
CARTÓRIO

Qua e sex: 17h-19h
Sábado: 10h-13h
ADORAÇÃO

Quinta: 10h-19h
Segunda: 10h30-13h
TELEFONE

214431876
PÁROCO

No acolhimento ou
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

FELIZ

6. A novidade da revelação bíblica
consiste no facto de Deus Se dar a
conhecer no diálogo, que deseja
ter connosco. A Constituição dogmática Dei Verbum tinha exposto
esta realidade, reconhecendo que
«Deus invisível na riqueza do seu
amor fala aos homens como a amigos e convive com eles, para os
convidar e admitir à comunhão
com Ele». Mas ainda não teríamos
compreendido suficientemente a
mensagem do Prólogo de São João, se nos detivéssemos na constatação de que Deus Se comunica
amorosamente a nós. Na realidade, o Verbo de Deus, por meio do
Qual «tudo começou a existir» (Jo 1, 3) e que Se «fez carne» (Jo1, 14), é o mesmo que já
existia «no princípio» (Jo 1, 1). Se
aqui podemos descobrir uma alusão ao início do livro do Génesis
(cf. Gn 1, 1), na realidade vemonos colocados diante de um princípio de carácter absoluto e que nos

EUCARISTIA

Sexta: 10h30
1º sábado: 16h30
3ª terça: 15h - 21h
3ª quinta: 17h00
TELEFONES

214423266
917873754

