PEREGRINAÇÃO A PÉ A FÁTIMA, DE
8 A 12 DE OUTUBRO: Todos os anos,
em Outubro, temos feito a nossa
experiência de peregrinação e retiro, a
pé, até Fátima. Começamos, saindo de
Lisboa, no dia 8 de Outubro, chegando
no dia 12 para as celebrações no
Santuário de Fátima. É preciso alguma
boa condição física - pois são cinco dias
a andar-, bom espírito de equipa, e,
sobretudo, o desejo de caminhar na Fé. A presença de um
Padre e de uma equipa muito animada prometem uma
experiencia única. Inscreva-se no cartório paroquial sala 16.
===============================================

No próximo dia 26 de Setembro,
iremos retomar os momentos de
oração e meditação na capela de
Nossa Senhora, às terça-feiras,
entre às 19h e as 20h.
===============================================
ESTÃO A DECORRER AS INSCRIÇÕES
NA SALA 18 ATÉ AO DIA
24 DE SETEMBRO
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
17H ÀS 19 H
DOMINGO
11.30H ÀS 13 HORAS
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A Igreja: Comunidade
Espiritual do Perdão
É pelo Espírito que Jesus soprou sobre os seus discípulos
no Pentecostes que a Igreja se tornou o lugar sagrado dum
perdão divino.
Para Deus perdoar é o seu modo de ser, porque acima de
tudo Deus é amor:
Assim sendo, Deus pode perdoar sempre e perdoar tudo.
Deste modo quem não sabe amar, também não pode
perdoar... não basta reconciliar-se e esquecer... perdoar é
mais do que isso, porque perdoar é um gesto criador,
tornado possível pela efusão do Espírito que recebemos no
Baptismo como a expressão pessoal e eclesial da nossa
pertença à comunidade espiritual do Perdão.
Deus que cria por amor e ama sem limites, fez da nossa
história uma história de perdão e articulou com essa
história,
uma
bemaventurança: sim, perdoar é
ser bem-aventurado: «felizes
os misericordiosos!».
Aqueles que já fizeram a
experiência de ser divinamente
perdoados, são os que estão
mais preparados para perdoar!
O Prior P. Carlos Paes

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

Prox. Dom.
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ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 18 a 24 DE SETEMBRO

Os Lino’s nas Missões familiares em Benavente
“Maria pôs-Se a caminho e dirigiu-Se apressadamente” ao encontro da Sua
prima Isabel, quando levava Jesus no Seu ventre. Desde então, Ela não deixa
de levar o Seu Filho a todos os que Lh’O pedem, com a mesma pressa de quem
sabe que, no anúncio do Evangelho, não há tempo a perder.
Foi com a certeza de que Maria é a grande missionária, a que vai à frente,
que tivemos a graça de participar nas Missões Familiares do Movimento de
Schoenstatt, com outras cinco famílias, partindo para uma semana em
Benavente – acompanhados pelo nosso bem conhecido e estimado Padre José
Melo. Nós, os Lino’s, éramos onze: os meus Pais, a Mafalda e eu e outros
“filhos adotados”, entre os quais a Maria e o Francisco Costa Alves!
A nossa rotina consistia em “missionar”, da parte da manhã, conforme nos
tivesse sido pedido – a uns, num Lar de idosos, a outros, numa Instituição de
deficientes, a outros, preparando um teatro para apresentar aos benaventenses
e, aos restantes, visitando algumas pessoas mais fragilizadas (“periferias”
segundo nos diria o Papa Francisco) e particularmente necessitadas de estima
e escuta. Da parte da tarde, as famílias dividiam-se para ir bater, porta a porta,
às casas de todos, falando da nossa presença e dos nossos eventos e,
eventualmente, ouvindo as pessoas que espontaneamente partilhassem as
suas vidas.
Durante esta semana, cujo mote foi “Abri as Portas à Paz”, organizámos
ainda uma noite de testemunhos por pessoas que, em algum momento das
suas vidas, se tivessem sentido portadoras ou promotoras da paz; um almoço
com tarde desportiva; um teatro; e uma procissão, pelas ruas de um bairro de
Benavente, rezando o terço – isto para além de participarmos, diariamente, na
Missa paroquial.
Entretanto, em tudo, fazíamo-nos acompanhar pela imagem da Mãe
peregrina, para significar a presença que Ela mesma já antecipa. Pelas Suas
mãos, vimos como Deus multiplicou o que pudemos dar e como nos deu muito
mais do que o que soubemos oferecer. Não restam, pois, dúvidas de que fazer
Missões com Maria é também ser “missionado” por Ela, sempre eficaz em levar
Jesus e em fazer-nos sentir a alegria de O ter connosco: “Logo que ouviu a
saudação de Maria, o menino exultou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia
do Espírito Santo.” A “alegria do Evangelho”, ganha quando o escutamos e lhe
obedecemos, multiplica-se quando o testemunhamos e o damos a conhecer –
como se podia constatar no contagiante “ambiente missionário” e nos sorrisos e
palavras (mais ou menos comovidas) que tantos nos dirigiram, em profunda
gratidão!

Relembramos todos os
responsáveis e animadores de
grupos que teremos a
Assembleia de Responsáveis no
próximo dia 28 de Setembro
às 21.30h

Não Falte! Compareça!...
===========================

NOVO HORÁRIO
DAS MISSAS
Domingos e Feriados
9h 10.30h 12.10h e 19h

ORAÇÃO DAS MÃES
- Quarta-feira, 16,00h
LEGIÃO DE MARIA
- Quarta-feira, 16,00h
- Quinta-feira, 15,30h
RENOVAMENTO
CARISMÁTICO
- Quarta-feira, 21,00H
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Sexta-feira, 21,30h – Capela
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-feira, 15,30h
N.SENHORA DE
SCHOENSTATT
- Domingo, 18,00h
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

