BOLACHAS SOLIDÁRIAS
Nos dia 8, 9 e 10 de dezembro, uma magia
cheia de doçura abençoou a nossa paróquia.
Com a bondade e contributo de muitos dos
nossos paroquianos, através da compra das
bolachas solidárias, conseguiu-se um valor
simpático para proporcionar um Natal mais feliz
às 136 famílias carenciadas que apoiamos.
Um bem hajam a todos os que participaram
neste ato de solidariedade, pois um simples gesto pode iluminar a escuridão
que esteja em redor de alguém perto de nós.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visita Pastoral termina este domingo,
na Igreja de Fátima, em Lisboa
A celebração de encerramento da Visita
Pastoral à Vigararia Lisboa IV vai decorrer
este domingo, 17 de Dezembro, às 16h na
Igreja de Nossa Senhora de Fátima . A
Eucaristia será Presidida pelo CardealPatriarca,
D.
Manuel
Clemente,
e
concelebrada pelos Bispos Auxiliares, D.
Joaquim Mendes e D. Nuno Brás, e pelos
sacerdotes desta vigararia da cidade.
Com o tema ‘Com Cristo Bom Pastor, ao
encontro de todos’, a Visita Pastoral à
Vigararia Lisboa IV teve início no passado
dia 8 de outubro e percorreu, ao longo de
mais de dois meses, todas as 15 paróquias
que compõem a vigararia (Alto do Lumiar,
Ameixoeira, Arroios, Campo Grande,
Charneca, Fátima, Espírito Santo, Lumiar,
Penha de França, Santa Joana Princesa, São João de Brito, São João de
Deus, São João Evangelista, São Sebastião da Pedreira e Telheiras).

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
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DEIXAR QUE CRISTO CRESÇA EM NÓS
João Baptista veio como percursor, para dar testemunho
do Messias esperado. Identificou-se de tal modo com essa
missão, que se tornou ele próprio um Advento da promessa
de Deus para o seu povo. João não era a luz, nem o
Messias, nem o profeta, mas apenas a voz que apontava, a
todos, os caminhos que deviam preparar, para que a sua
esperança pudesse tomar corpo na pessoa de Jesus Cristo.
E a sua alegria era poder apontá-lo e convidar cada um a
deixar que esse Jesus crescesse neles.
Também nós somos desafiados, nesta sociedade
prevertida e junto de tanta juventude alienada, a dar
testemunho da alegria que nos vem quando vivenciamos a
presença de Jesus no meio de nós e em nós, irradiando a
Luz divina que o habita em plenitude e a Palavra criadora
que em nós é sabedoria de Vida!
Então o Natal pode ser mais do que uma página dum
calendário cada vez mais distante do significado da
incarnação do Verbo de Deus, para ser um acontecimento
cheio de significado e sentido, irradiantes e luminosos,
porque produzem profunda paz e alegria interior.
O Prior - Pe Carlos Paes
Prox. dom.
Lc 1,26-38

«Sejam amigos e
testemunhas de Cristo»

ACTIVIDADES NA SEMANA

O Papa recebeu hoje no Vaticano uma delegação de jovens da Ação
Católica de toda a Itália, que seguiu para Roma para apresentar a
Francisco os seus cumprimentos natalícios.
De acordo com a sala de imprensa da
Santa Sé, o Papa argentino agradeceu “de
coração este gesto” e destacou a missão
desempenhada pela Ação Católica “junto dos
pobres e mais desfavorecidos”, um trabalho que
mostra estar cada vez com maior “vitalidade”,
saudou. A Ação Católica tem vindo a assinalar em
2017 os seus 150 anos de existência, com várias
iniciativas. Sobre a missão desta associação na
sociedade, o Papa realçou em especial "o trabalho
que ela tem ultimamente vindo a desenvolver com
os mais idosos, “os avós”.
“Esta é uma iniciativa muito importante
porque os idosos são a memória histórica de todas as comunidades, um património
de sabedoria e de fé a escutar, defender e valorizar”, salientou Francisco.
Os jovens da Ação Católica Italiana estão a cumprir um percurso formativo
com o tema ‘Pronti a scattare’, uma iniciativa que recorre à metáfora da fotografia
para levar os mais novos a fixarem a sua atenção nos momentos mais decisivos da
vida de Jesus. “Ao contemplarmos a vida de Cristo e a sua missão, compreendemos
que Deus é Amor”, apontou o Papa argentino, que desafiou os mais novos a serem
“bons fotógrafos, seja daquilo que Jesus fez seja também da vida que os rodeia,
estando sempre atentos e vigilantes”. “Vemos tantas vezes pessoas marginalizadas:
invisíveis para todos, que ninguém quer olhar. Os mais pobres, os mais débeis, os
excluídos para as margens da sociedade, porque encarados como um problema”,
disse Francisco, que comparou estas imagens com o contexto de José, Maria e o
Jesus, há dois mil anos em Belém.
Os mais carenciados são hoje símbolo e memória desse “Menino recusado e
a quem todos negaram acolhimento, são a carne viva de Jesus sofredor e
crucificado”, frisou o Papa, que depois desafiou os jovens da Ação Católica a
fazerem deste Natal um momento especial de encontro e atenção para com todos
quantos necessitam.
Por exemplo aqueles que na escola muitas vezes estão na “periferia”, que
são mais isolados. “Deem-lhes um pouco do vosso tempo, um sorriso, um gesto de
ternura. Sejam amigos e testemunhas de Cristo, e levem-no sempre com o vosso
testemunho a todos, aos vossos amigos, na cidade, na paróquia, na família”,
exortou.
Francisco concluiu a sua mensagem com votos de um Bom Natal a todos os
membros e amigos da Ação Católica e com um pedido: “Não se esqueçam de rezar
por mim!”.
JCP - Agência Ecclesia

DE 18 A 24 DE DEZEMBRO

Reze esta oração pelo Papa
Francisco no seu aniversário
17 de Dezembro
Deus eterno e omnipotente,
que, na vossa admirável providência
quisestes edificar a vossa Igreja
sobre a rocha de Pedro, príncipe dos
Apóstolos, protegei benignamente
o Papa Francisco, que escolhestes como
sucessor de São Pedro,
e fazei que seja para o vosso povo
princípio e fundamento visível
da unidade de fé e da comunhão
na caridade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo.
------------------------------------------------------------

CELEBRAÇÕES NATALÍCIAS
HORÁRIOS
DOMINGO, 24 DEZEMBRO
Missa da Vigília - 19 horas
Missa do Galo - Meia-Noite (igreja abre às 23.30)

SEGUNDA, 25 DEZEMBRO
Missas de Natal - 9, 10.30, 12.10 e 19 horas

LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 18,30h
CONVÍVIOS FRATERNOS
- Terça-feira, 20,00h
LEGIÃO DE MARIA
-Quarta-feira, 16,00h
-Quinta-feira, 15,30h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
ALEGRIA DO AMOR
- Segunda-feira, 15,30h
AJUDA CRISTÃ
- Terças e Quintas feiras, 15,30h
RENOV.CARISMÁTICO
- Quarta-feira, 21,00h
GRUPO “DA SAGRADA
FAMÍLIA”
-Quarta-feira, 17,45h
MOV.COMUNHÃO E
LIBERTAÇÃO
- Quata-feira, 21,00h
GRUPO DE JESUS
- Quinta-feira, 21.30h 1º grupo
- Quinta-feira, 18,30 2º grupo
ULTREIA
- Quinta-feira, 21,30h
AULAS DE GUITARRA
-Sexta-feira, 18,00h
ALCOÓLICOS ANÓNIMOS
- Terça e Quinta-feira, 12.00h
NARCÓTICOS ANÓNIMOS
- Sábado - 18,00h
COMEDORES ANÓNIMOS
- Segunda-feira, 19,00h
FAMÍLIAS ANÓNIMAS
- Segunda-feira, 18,30h

