"É preciso sair ainda mais, para fazer do trabalho da comunidade
uma verdadeira “obra da rua”. É necessário criar uma rede de
mediadores. E transformar, na comunidade, os consumidores
passivos em agentes pastorais, converter os simples voluntários e
colaboradores em verdadeiros discípulos missionários. É preciso
vencer a síndrome de Jonas e atravessar, sem medo, a cidade inteira,
tocando à porta do coração e da vida de cada um.
Uma conversão missionária de toda a pastoral exige uma enorme
disponibilidade para ir ao encontro das pessoas, tais quais são, tais
quais onde estão. Numa terra de muita água, não somos nós a fonte.
Podemos ser como os antigos “vedores” que, com uma vara, apenas
descobrem no fundo da terra, um fio de água, a sua nascente ou a
sua corrente. Cabe-nos desvelar a presença de Cristo onde ela
ocultamente já se manifesta.”

Acolhendo os desafios do Papa e da Conferência Episcopal
Portuguesa, queremos viver o Ano Missionário como discípulos
missionários e isso até na forma de fazer a oração, não só colocando
nela o mundo inteiro, mas deslocando-nos para rezar com os que
mais precisam ou mais sós estão.
Nesse sentido, desafio-vos a que este ano o Terço não seja
rezado apenas na igreja, mas com todos da nossa comunidade
paroquial, valorizando 5 missões:
1. DIMENSÃO LITÚRGICA: Terço na paróquia
2. DIMENSÃO FAMILIAR: Terço na própria família
3. DIMENSÃO CARITATIVA: Terço com os doentes, idosos,
mais sós, mais desprotegidos, famílias em dificuldade.
Será muito importante que combinem previamente com
as respetivas pessoas e devem também falar com o grupo
do GAF e dos VISITADORES para que vos possam apoiar e
indicar-vos quem pode visitar, fazendo também a ponte
com as pessoas a visitar.
4. DIMENSÃO EVANGELIZADORA: Terço na rua para dar
testemunho público da nossa fé.
Nestas 4 dimensões reforçamos a DIMENSÃO COMUNITÁRIA
das nossas paróquias, proposta pelo nosso Sínodo, pois queremos
“fazer da Igreja uma REDE DE RELAÇÕES FRATERNAS”.
Somos discípulos-missionários orantes, seguindo as pegadas
do nosso Patriarca: "Estou certo de que a Mãe de Jesus, presente na
primeira comunidade reunida em oração (cf. At 1, 14), nos guiará
neste caminho, para nos retomarmos como Igreja santa e
missionária”.

Dia

Com quem?

Onde?

Domingo

Famílias

Cada família em sua casa ou na igreja (18:00)

Segunda

Carenciados

P. ex. as famílias do GAF (combinar previamente)

Terça

Grupos Pastorais

Na Igreja Paroquial (SJB às 20h30; NO 21:00)

Quarta

Sós

Combinar previamente com os Visitadores

Quinta

Paróquia

Nas ruas do Bairro * (21:00)

Sexta

Idosos

Combinar com os Visitadores

Sábado

Doentes

Combinar com os Visitadores

*

São Julião

Nova Oeiras

1ª Quinta

Rua da Batalha

Rua das Escolas

2ª Quinta

Av. Das Descobertas
(estacionamento das Galerias)

Passeio Vitorino Nemésio
(perto da CGD)

3ª Quinta

Bairro Velho (Parque Infantil)

Praça das Palmeiras (junto à Paris)

4º Quinta

Estacionamento da Igreja

Entrada principal do C.C. Palmeiras

São Julião

Nova Oeiras

1ª Terça

Terço à 3ª + Leitores

Leitores

2ª Terça

Terço à 3ª + MEC

MEC

3ª Terça

Terço à 3ª + Catequese

Catequese

4º Terça

Terço à 3ª + Jovens e escuteiros

Jovens e escuteiros

5ª Terça

Terço à 3ª + Acolhimento

Acolhimento

Material:
•
•

Meditações (ver email ou site)
Imagem de Nossa Senhora (se for possível e/ou necessário)

Nos locais:
1. Na Igreja: presidido pelos grupos pastorais
2. Na rua: o pároco tentará estar presente ou delegará ao sr.
diácono em alguém a presidência.
3. Nos doentes, sós, idosos...: cada pessoa/grupo pode escolher
quem deseja visitar (é livre). Deverá ser alguém conhecido e
com quem se programe a visita antecipadamente. Convém
diversificar para não irem muitos ao mesmo sítio. Só não no
caso de não conhecer ninguém é que deve pedir apoio ao GAF
ou aos VISITADORES. A hora para rezarem o terço é também
livre. Sempre em sintonia com a pessoa visitada.
4. Nas famílias: 2 modalidades (às 18:00)
• rezado em cada casa;
• em família, com outras famílias, na igreja (assegurar
que a igreja esteja aberta) mas apenas no:
o 1º domingo – 07 outubro – Nova Oeiras
o 4º domingo – 28 outubro – São Julião da Barra

Quem quiser pode partilhar um pouco a sua experiência de oração
através de vídeo ou fotografia com a sua família e a restante
comunidade paroquial. Para os restantes momentos de oração (com
idosos, doentes, na rua, etc.) também podem partilhar uma foto,
desde que não retire o cariz de oração ao momento e obtenham a
devida permissão. Podem enviar para oeirasup@gmail.com

