PEREGRINAÇÃO FÁTIMA A PÉ
8 A 12 OUTUBRO 2017
Pelo
décimo
sexto
ano
consecutivo o Grupo A Caminho,
sediado na nossa Paróquia realizou
mais uma Peregrinação a Fátima a
Pé com saída de Lisboa e durante 5
dias, com 79 peregrinos.
A peregrinação até Fátima a pé é
muito mais do que uma promessa. É
um momento de reflexão interior e
de encontro consigo mesmo, de
partilha de experiências e de desafio
à resistência física.
E para descrever como correu a peregrinação nada melhor
que um testemunho de uma peregrina: “Venho, por esta via,
agradecer de todo o coração o modo como eu e os meus Amigos
fomos recebidos no seio desse Grupo. Não tenho palavras para
descrever o que senti durante a Peregrinação, só sei que foram uns
dias maravilhosos, junto de pessoas certamente escolhidas por
Alguém, em que não pensei em problemas e que me fizeram desejar
que a vida fosse sempre assim, tão simples e bela. O civismo, a
partilha, a comunhão da mesma Fé e dos mesmos desejos
ultrapassaram tudo quanto seria expectável e por isso nunca
esquecerei esta experiência tão enriquecedora. Gostei muito do
Senhor Padre Ivan e fico muito contente que esteja entre nós,
Portugueses. Este Grupo que cuidou de nós com tanto carinho, desde
a escolha do melhor caminho, às refeições que eram sempre uma
festa, o tratamento VIP dos cuidados de enfermagem e terapia, enfim
para eles, que na sua maioria são jovens, como eu pensava que já
nem existiam, o meu BEM-HAJAM e até sempre...
Igreja Paroquial de S. João de Deus
Rua Brás Pacheco, n.º 4, 1000-074 Lisboa
Tel.: 21 843 74 50; Fax: 21 843 74 59

Director: Cónego Carlos Paes
Internet: www.paroquiasaojoaodeus.pt
E-mail: igrejasjoaodeus@gmail.com

N.º 2375 • Ano 62º • 14 E 15 OUTUBRO de 2017
XXVIII DOM TEMPO COMUM ● Is 25,6-10a● Fl 4,12-14.19-20●Mt 22,1-14

Configurados com Cristo, somos
convidados para o banquete da Aliança
Todos somos convidados para este banquete de
dimensão universal, que realiza o desejo de Deus de
celebrar, em ambiente de intimidade e amor, a aliança
que quis estabelecer connosco, desde o início da
criação.
Mas há muitos que nem imaginam que Deus possa
querer convidá-los, porque perderam a sensibilidade que
poderiam ter de um desafio dessa natureza. Fechados
sobre si mesmos, ficam indiferentes a isso e continuam
centrados e ocupados com os seus negócios e os seus
interesse, sem terem tempo para aquele silêncio de
escuta, que Deus prefere como oportunidade para nos
dirigir a Palavra de vida plena, criadora, e vocacional
que tem para nós.
Uma Palavra sedutora, porque vem carregada
daquele sopro de Vida, que é o Espírito Criador o qual
nos torna Apóstolos do Reino de Deus nos nossos dias!
O Prior- P. Carlos Paes
Prox. Dom. Mt 22,15-21

Primeiro Encontro sobre liturgia
ACTIVIDADES NA SEMANA

Durante a Missa
matutina na Casa Santa
Marta, o Papa Francisco
citou a passagem dos
Actos dos Apóstolos onde
se narra o Concílio de
Jerusalém, para recordar
que o Espírito Santo é o
verdadeiro protagonista da Igreja, tendo afirmado “É Ele que,
desde o primeiro momento deu força aos apóstolos para proclamar
o Evangelho”, é “o Espírito que faz tudo, o Espírito que conduz a
Igreja adiante”.
Envolvidos
pelo
quotidiano,
nem
sempre
temos
disponibilidade para estarmos atentos aos sinais que o Espírito
coloca nas nossa história, provas tangíveis da Sua intervenção e
condução da Igreja. Mas quando libertos pela nossa decisão de
nos tornarmos ouvintes atentos e escutar com o ouvido dos nossos
corações esses sinais, somos percorridos por um sentimento
sincero e sublime face à tremenda majestade do amor de Deus
pelo seu Povo, verdadeiro motor da nossa História.
Foi o que aconteceu nos dias 6 e 7 de Outubro na nossa
Igreja Paroquial de São João de Deus, onde nos foi apresentada a
História da Liturgia, desde os primeiros cristão até à reforma
litúrgica do Concílio Vaticano II, pelo D. Bernardino Costa, Abade
de Singeverga.
Para além de aprendermos a importância dos símbolos, dos
gestos e dos tempos na liturgia que celebramos, formas como nos
colocamos sob o Olhar de Deus, e com o discernimento que nos é
oferecido de forma gratuita pelo Espírito Santo, mesmo quando,
pela intervenção do Homem a liturgia se degrada, podemos ser
testemunhas dessa procura incessante de Deus pelos seu Povo,
colocando no nosso caminho, homens tocados pelo Espírito, que
pela santidade da sua intervenção a liturgia retomou, mais uma
vez, a sua verdadeira missão de nos levar pelo caminho do Pai.

DE 16 A 22 DE OUTUBRO

Durante este fim de semana (6 e 7),
decorreu
o
primeiro
encontro
de
coordenadores de ano da catequese na casa
de Retiros de Sto Inácio / Rodízio / Praia
Grande para preparar o ano de catequese
2017 /2018.
Foi um encontro muito rico e produtivo. O
encontro contou com 12 coordenadores e
com a presença do Nosso Prior Carlos Paes
e do nosso coadjutor Pe. Robson Cruz.

-----------------------------------------------

No passado dia 12 de Outubro demos
início aos encontros com os nossos
jovens "Grupo Jovens São Deus".
Começamos com uma refeição posta
em partilha e terminamos com uma
Oração a Maria nossa mãe.
Pelo meio, falou se dos novos desafios
propostos para o novo ano e do
compromisso de cada um para com o
grupo Houve animação mas sobretudo
muita partilha e um desejo comum de
continuar! Dia 17 Outubro as 21h lá
estaremos de novo!

LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 18,30h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-terça-feira, 19,00h
CONVÍVIOS FRATERNOS
- Terça-feira, 20,00h
ALEGRIA DO AMOR
Segunda-feira, 15,30h
AJUDA CRISTÃ
- Terças e quintas feiras, 15,30h
ORAÇÃO DAS MÃES
- Quarta-feira, 16,00h
LEGIÃO DE MARIA
- Quarta-feira, 16,00h
- Quinta-feira, 15,30h
RENOVAMENTO
CARISMÁTICO
- Quarta-feira, 21,00H
ULTREIA
- Quinta-feira, 21,30h
REUNIÃO DE ACOLHIMENTO
- Quinta-feira, 15,30h
CONF. DO MENINO DEUS
- Quinta-feira, 15,30h
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Sexta-feira, 21,30h – Capela
AULAS DE MÚSICA
-Sexta-feira, 18,00h
AULAS DE ITALIANO
- Terça-feira, 9,15h
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-feira, 15,30h
ALCOÓLICOS ANÓNIMOS
- Terça e Quinta-feira, 12.00h
- Domingo, 11,00h
NARCÓTICOS ANÓNIMOS
- Sábado - 18,00h
COMEDORES ANÓNIMOS
- Segunda-feira, 19,00h
FAMÍLIAS ANÓNIMAS
- Segunda-feira, 18,30h

