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PEDE-ME O QUE QUERES!
Enquanto o nosso Prior recupera da sua operação, o
Senhor Cardeal Patriarca fez-nos uma surpresa: no passado
domingo, dia 23 de Julho, veio à nossa paróquia presidir às
eucaristias das 10.30h e das 12.10h, o que muito nos alegrou.
Sabendo dessa intenção, o nosso Prior preparou, em
nome da comunidade, a saudação seguinte:
«Senhor Cardeal Patriarca D. Manuel Clemente:
A sua presença hoje nesta comunidade não é algo de
estranho ou inesperado, porque o Senhor Patriarcado está todos os
dias connosco e, além disso, o Prior que para aqui foi enviado, há
largos anos, não é senão a expressão dessa presença constante
do verdadeiro pastor, do qual eu sou apenas um delegado. Se
alguma coisa lhe devo, não é a sua presença pois essa pertence
toda a si. O que eu lhe devo é toda a amizade e confiança que me
tem dedicado. E essa tal confiança e tal amizade são partilhadas
por todos aqueles que dão vida a esta Comunidade dia-a-dia. Se os
quisesse nomear, teria de encher algumas centenas de folhas.
Apenas peço uma coisa, a mesma que o Papa faz sempre que nos
dirige uma palavra: reze por mim e acredite na dedicação que todos
estes paroquianos e diocesanos têm por vossa Eminência.»
O Prior Padre 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

Imaginemos que era a nós, que era a ti mesmo, que o Senhor Deus
Criador e Todo Poderoso, fazia a mesma proposta que fez ao jovem
rei Salomão! Qual seria a tua resposta? O que é que pedirias ao
Senhor?! Pensa bem, porque tal desafio merece uma resposta
ponderada e mesmo auditada.
Correndo o risco de eu próprio me precipitar, na resposta, atrevome a responder como Pastor. O que é que eu quero mais que tudo
para aqueles que o Senhor me confiou é, acima de tudo que se
deixem “tocar” por Jesus. Que se deixem surpreender,
verdadeiramente, por esse Amigo que um dia inesperadamente
talvez, os deixou marcados pela singularidade e atracção de uma
proximidade e duma presença que nunca mais puderam esquecer, a
ponto de, a partir desse dia, não mais o quiseram perder de vista.
Lembro-me de um dia me ter cruzado com um Padre que iria ser
meu formador no seminário, e de ter tido imediatamente este
sentimento, eu que até era um pouco tímido: “vou-me entender com
este homem!! E assim foi. Á partir desse “flash” ficámos amigos para
o resto da vida. E como essa amizade me marcou positivamente! E
não digo mais para ser discreto.
Mas posso também acrescentar como pastor que algo que eu
deseje pedir a Deus Pai para aqueles
que Ele continua a confiar-me é que
descubram como podem ser felizes
desejando-se de si mesmos como a
prioridade da sua vida, e (fazendo)
tomando como prioridade o bem, a
alegria da bondade dos outros,
fundadas na descoberta da Sua posição
por Jesus. Apaixonados, apaixonados!
Só por Ele e o resto virá por acréscimo.
O Prior
Pe. Carlos Paes
Prox. Dom.
Mt 13,24-43

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.
===============================================

Está em fase de conclusão o
grupo de esculturas da
escultora Maria Amélia
Carvalheira, cujo as réplicas
virão para a nossa Igreja.
Falta ultimar o protocolo com
o santuário de Fátima e o
resto do dinheiro para as
pagar... (3 mil euros).
Continuamos
a
contar
convosco!

ACTIVIDADES NA SEMANA
DE 31 DE JUL. A 6 AGOSTO

O Boletim
também vai de férias e
deixa votos de muito
proveito físico e
espiritual sobretudo
às Famílias!
===========================

BPI IBAN: PT50 0010 0000 4099 3390 0019 1
===============================================

Os momentos de oração e
meditação na capela de Nossa
Senhora entre às 19h e às 20h,
às terça-feiras vão de férias,
mas voltam dia 26 de Setembro.

LEGIÃO DE MARIA
- Quarta-feira, 16H00
- Quinta-feira, 15H30
CONVÍVIO CRISTÃO
- Sexta-feira, 15H30
ALCOÓLICOS ANÓNIMOS
- Terça e Quinta-feira, 12H00
- Domingo, 11H00
NARCÓTICOS ANÓNIMOS
- Sábado – 18H00
COMEDORES ANÓNIMOS
- Segunda-feira, 19H00
FAMÍLIAS ANÓNIMAS
- Segunda-feira, 18,30h

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

AS INSCRIÇÕES VÃO
DECORRER NA SALA 18
DE 9 A 24 DE SETEMBRO
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
17H ÀS 19 H
DOMINGO
11.30H ÀS 13H

