RECOLECÇÃO ESPIRITUAL
Quarta-feira, dia 25 de Abril
Um dia de aprofundamento espiritual nas instalações da
igreja, dedicado especialmente a Casais e a Leigos adultos.
N.º 2400 • Ano 63º • 21 E 22 de ABRIL de 2018

Programa:

DOMINGO IV DA PÁSCOA - Act 4, 8-12 ● 1 Jo 3, 1-2 ● Jo 10, 11-18

10:00h - Oração da manhã
10:30h - Meditação I,
11:00h - Pausa café.
11:30h - Meditação II.
12:30h - Tertúlia.
13:00h - Almoço partilhado no
salão polivalente (oferecemos a sopa).
15:00h - Lectio divina.
16:30h - Vésperas.
17:30h - Reflexão sobre a Igreja doméstica e a Eucaristia.
19:00h - Missa.

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

Livro «Ao Encontro da história»
de Guilherme d’Oliveira Martins
A obra Ao Encontro da história – o culto do património
cultural’ da autoria de Guilherme d’Oliveira Martins já foi
lançado.
A obra tem a chancela da Gradiva e neste «Ano
Europeu do Património Cultural» trata-se de “um apelo
a que a cultura seja compromisso, cuidado, atenção e
conhecimento”, lê-se na sinopse do livro.
Guilherme d’Oliveira Martins que coordena em Portugal
o Ano Europeu do Património Cultural (2018) é ensaísta, professor
universitário e administrador executivo da Fundação Calouste Gulbenkian.
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

CHAMADOS PELO NOME
Enviado por Deus Pai como nosso Bom Pastor, Jesus
chama-nos pelo nome próprio. Um Pastor diferente de todos
aqueles que nos querem arrebanhar, porque, antes de mais,
deseja estabelecer connosco uma relação íntima e pessoal.
Na sua voz, reconhecemos um convite a segui-lo e
depressa nos sentimos envolvidos num círculo de encontro e
amizade em que Ele é o guia, o mestre e a palavra, que faz de
nós protagonistas de uma outra história, actores e não apenas
destinatários de uma missão que partilha connosco, para
sermos, também, pastores de humanidade, arautos de boas
novas de salvação, construtores de fraternidade, celebrantes
de uma liturgia de santidade e comunhão; edificadores de um
novo templo de que Jesus é a Pedra angular e de que nós
somos pedras vivas.
Somos sacerdotes de um culto onde nós somos a matéria
do sacrifício, pela doação da nossa vida oferecida em aliança
de fidelidade à nova Família de Deus. Luz que ilumina
interiormente para discernir as seduções dos falsos profetas
que anunciam como novidade aquilo que é ideologia
materialista e naturalismo sem alma e sem Deus.
A todos, Jesus nos lembra que Ele é o único Pastor e nós
somos o sal da
terra e a luz do
mundo.
O Prior
Prox. Dom.
Jo 15, 1-8

Excerto da MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO
PARA O 55º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
(22 de abril de 2018 - IV Domingo da Páscoa)

Tema: «Escutar, discernir, viver a chamada do Senhor»
Também nestes nossos agitados tempos, o
mistério da Encarnação lembra-nos que Deus não
cessa jamais de vir ao nosso encontro: é Deus
connosco, acompanha-nos ao longo das estradas por
vezes poeirentas da nossa vida e, sabendo da nossa
pungente nostalgia de amor e felicidade, chama-nos
à alegria. Na diversidade e especificidade de cada
vocação, pessoal e eclesial, trata-se de escutar,
discernir e viver esta Palavra que nos chama do Alto e, ao mesmo tempo que nos
permite pôr a render os nossos talentos, faz de nós também instrumentos de
salvação no mundo e orienta-nos para a plenitude da felicidade.
Não poderemos descobrir a chamada especial e pessoal que Deus pensou para
nós, se ficarmos fechados em nós mesmos, nos nossos hábitos e na apatia de
quem desperdiça a sua vida no círculo restrito do próprio eu, perdendo a
oportunidade de sonhar em grande e tornar-se protagonista daquela história única e
original que Deus quer escrever connosco.
Também Jesus foi chamado e enviado; por isso, precisou de Se recolher no
silêncio, escutou e leu a Palavra na Sinagoga e, com a luz e a força do Espírito
Santo, desvendou em plenitude o seu significado relativamente à sua própria
pessoa e à história do povo de Israel.
Hoje este comportamento vai-se tornando cada vez mais difícil, imersos como
estamos numa sociedade rumorosa, na abundância frenética de estímulos e
informações que enchem a nossa jornada. À barafunda exterior, que às vezes
domina as nossas cidades e bairros, corresponde frequentemente uma dispersão e
confusão interior, que não nos permite parar, provar o gosto da contemplação,
refletir com serenidade sobre os acontecimentos da nossa vida e realizar um
profícuo discernimento, confiados no desígnio amoroso de Deus a nosso respeito.
A alegria do Evangelho, que nos abre ao encontro com Deus e os irmãos, não
pode esperar pelas nossas lentidões e preguiças; não nos toca, se ficarmos
debruçados à janela, com a desculpa de continuar à espera dum tempo favorável;
nem se cumpre para nós, se hoje mesmo não abraçarmos o risco duma escolha. A
vocação é hoje! A missão cristã é para o momento presente! E cada um de nós é
chamado – à vida laical no matrimónio, à vida sacerdotal no ministério ordenado, ou
à vida de especial consagração – para se tornar testemunha do Senhor, aqui e
agora.
Realmente este «hoje» proclamado por Jesus assegura-nos que Deus continua a
«descer» para salvar esta nossa humanidade e fazer-nos participantes da sua
missão. O Senhor continua ainda a chamar para viver com Ele e segui-Lo numa
particular relação de proximidade ao seu serviço direto. O Senhor continua hoje a
chamar para O seguir. Não temos de esperar que sejamos perfeitos para dar como
resposta o nosso generoso «eis-me aqui», nem assustar-nos com as nossas
limitações e pecados, mas acolher a voz do Senhor com coração aberto. Escutá-la,
discernir a nossa missão pessoal na Igreja e no mundo e, finalmente, vivê-la no
«hoje» que Deus nos concede.

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 23 A 29 DE ABRIL

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

Entramos no novo ano, já
começou a pensar no IRS?
Quando preencher a declaração
lembre-se do CENTRO SOCIAL
PAROQUIAL S. JOÃO DE DEUS.
De forma participativa ajude-nos
a continuar a nossa missão.

LER E REZAR A BÍBLIA
- Segunda-feira, 15,30h, 18,30h
TEILHARD CHARDIN
-Segunda-feira, 21,00h
LEGIÃO DE MARIA
- Segunda-feira, 15,30h
- Quinta-feira, 16,00h
TERÇAS DE ORAÇÃO
-Terça-feira, 19,00h
AJUDA CRISTÃ
- Terça-feira, 15,30h
MEDITAÇÃO CRISTÃ
- Terça-feira, 20,00h
- Sexta-feira, 21,30h
ALEGRIA DO AMOR
- Terça-feira, 15,30h
ULTREIA
- Quinta-feira, 21,30h
CURSO PREP. MATRIMONIAL
- Terça-feira, 21,00h
GRUPO DE JESUS
- Sábado,10,00h
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-feira, 15,30h
Nª SENHORA SCHOENSTATT
- Sábado, 18,00h - Igreja
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

