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Alegrai-vos
comigo”

JESUS CRISTO,
VIVO NA SUA IGREJA,
FONTE DE ESPERANÇA
PARA A EUROPA
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exortação apostólica

41. É imprescindível o contributo dos fiéis
leigos para a vida eclesial; têm na verdade
um lugar insubstituível no anúncio e serviço do Evangelho da esperança, porque,
«por meio deles, a Igreja de Cristo torna-se presente nos mais diversos setores do
mundo, como sinal e fonte de esperança e
de amor». [...] Os fiéis leigos são chamados
a mostrar como a fé cristã constitui a única
resposta cabal às questões que a vida põe
a todo o homem e a cada sociedade, e a
introduzir no mundo os valores do Reino de
Deus, promessa e garantia duma esperança
que não desilude. [...] É de importância capital «suscitar e apoiar vocações específicas para o serviço do bem comum: pessoas
que, a exemplo e com o estilo de quantos
são chamados ‘pais da Europa’, saibam ser
artífices da sociedade europeia de amanhã,
fundamentando-a sobre as bases sólidas
do espírito». Apreço igual é devido à obra
prestada por leigas e leigos cristãos, passando despercebida, em serviços humildes
mas capazes de anunciar a misericórdia de
Deus àqueles que sofrem a pobreza; devemos ser-lhes gratos pelo corajoso testemunho de caridade e perdão, valores estes
que evangelizam os amplos horizontes da
política, da realidade social, da economia,
da cultura, da ecologia, da vida internacional, da família, da educação, das profissões
liberais, do emprego e do sofrimento [...].

Os fiéis leigos são chamados
a introduzir no mundo
os valores do Reino de Deus,
promessa e garantia
duma esperança
que não desilude.

”

ORAÇÃO E VIDA ESPIRITUAL
Onde está o meu coração: preso à dor do
pecado ou mergulhado na alegria do perdão? O domingo é o dia propício para nos
alegrarmos e celebrarmos, em comunidade,
o amor misericordioso de Deus. Tão imenso
é esse dom que precisamos de ‘escancarar’
o nosso coração. A oração pessoal e comunitária é o melhor método para nos deixarmos envolver por tão grande amor. Aprendamos a saboreá-lo nas quatro dimensões
propostas pelo Papa Francisco a propósito
do Mês Missionário Extraordinário (outubro
de 2019): encontro pessoal com Jesus Cristo vivo na sua Igreja: Eucaristia, Palavra de
Deus, oração pessoal e comunitária; testemunho: os santos, os mártires da missão e
os confessores da fé, que são expressão
das Igrejas espalhadas pelo mundo; formação: bíblica, catequética, espiritual e teológica sobre a missão; caridade missionária:
ajuda material para o imenso trabalho da
evangelização e da formação cristã nas
Igrejas mais necessitadas (cf. Nota Pastoral
para o Ano Missionário..., 6).
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SETEMBRO
2019

VIVER

EM COMUNIDADE
Ir ao encontro dos que
andam mais afastados:
dar-lhes razões para o
regresso, dialogar com
eles para criar uma
verdadeira esperança
de acolhimento.

PERGUNTA

DA SEMANA

Onde está o meu
coração: preso
à dor do pecado
ou mergulhado
na alegria do
perdão?

REZAR

EM FAMÍLIA
Senhor Jesus Cristo,
missionário do Pai,
ajuda-nos a celebrar
e a viver a alegria do
perdão.

TOME NOTA
16 a 22 de setembro

SEGUNDA a SEXTA
19h15 – Eucaristia, Matriz Nova
TERÇA a SÁBADO
09h00 – Eucaristia, Matriz Antiga
SÁBADO – Missa Vespertina
18h00 – Eucaristia, Matriz Nova
DOMINGO – XXV Domingo Comum Ano C
08h30 – Eucaristia, Matriz Antiga
11h15 e 21h – Eucaristia, Matriz Nova

NOVOS HORÁRIOS
v EUCARISTIA
- SEMANA:
ü Matriz Nova - Miss
a às 19h15 de segunda
a sexta-feira;
ü Matriz Antiga - Mi
ssa às 9h de terça-feira
a sábado;
ü Sábado - Matriz No
va - às 18h.
- DOMINGO:
ü Matriz Antiga - às
8h30 | Matriz Nova - às
11h15 e às 19h15
O horário da missa às
11h15 manter-se-á até ao
dia
6 de Outubro, dia
da Festa de Santo Adriã
o. Depois passa ao horá
rio normal: 10h30 e 12h.
v ATENDIMENTO DE
SECRETARIA: de terça
a sexta, das 10h às 12h
das 16h às 19h.
e
v ATENDIMENTO DO
PÁROCO: terças, das 17h
às 19h e sextas, das
10h30 às 12h. Outros ho
rários podem ser comb
inados por mail.

ENCONTRO INTERPAROQUIAL DE CATEQUISTAS: dia 21, haverá
encontro para todos os catequistas da comunidade.
CAMINHADA NO DIA MUNDIAL DA DOENÇA DE ALZHEIMER: no
dia 21 de setembro (sábado), Famalicão vai assinalar o Dia
Mundial da Doença de Alzheimer com a realização de uma
caminhada solidária. A iniciativa, intitulada “Dê 2 passos”, é
promovida pela associação famalicense Casa da Memória
Viva, recentemente constituída e cujo trabalho passa pela
sensibilização da comunidade para as problemáticas
associadas à memória e às doenças neurodegenerativas. A
caminhada conta com o apoio da Câmara Municipal e partirá
do Parque da Juventude, às 10h, terminando no mesmo
espaço duas horas depois, às 12h. As inscrições decorrem no
site da associação em www.casamemoriaviva.pt, ou no local
do evento até às 09h30. A inscrição implica o donativo
mínimo de 5€ por pessoa.
ACOLHIMENTO DO DIÁCONO PEDRO SOUSA: dia 22, nas
eucaristias da comunidade, acolheremos o Diácono Pedro
Sousa, natural da paróquia de Ronfe, Arciprestado de
Guimarães. Ele estará entre nós para fazer o seu estágio
pastoral, em ordem à ordenação presbiteral. Que a
comunidade e os seus movimentos e grupos de apostolado,
conscientes do seu discipulado missionário, saibam acolher
este jovem, animando-o na Fé e fortalecendo-o na
Esperança, para que possa vir a ser o sacerdote que Deus
quer, para a Igreja, ao serviço da humanidade.
CATEQUESE – INÍCIO: a catequese começará na última
semana de setembro. Pede-se aos pais que estejam
atentos aos horários que, entretanto, publicaremos.
MOVIMENTOS PAROQUIAIS: dia 24, às 21h30, no Centro
Pastoral, encontro para todos os delegados dos movimentos
e grupos de apostolado.
VISITA AOS DOENTES E IDOSOS: nos dias 25 e 26, visitaremos
os doentes e idosos da comunidade. Pedimos às famílias que
fomentem este encontro entre o pároco e os seus entes
queridos para que os mesmos não fiquem privados dos
sacramentos nem da comunhão da comunidade.

NOVO ANO PASTORAL 2018/2019: ao iniciar o novo ano
pastoral, renovamos o convite a todos os paroquianos de boa
vontade que se comprometam nos mais diversos serviços. É
melhor sermos muitos a fazer pouco, do que poucos a fazer
muito. Que ninguém se sinta de fora. Os coros, acólitos,
leitores, movimentos apostólicos renovam-se a partir do sim
de cada batizado ao bem comum da comunidade.
MOVIMENTOS PAROQUIAIS - NOVO ANO PASTORAL: peço aos
movimentos e grupos de apostolado que se inteirem do
programa arquidiocesano, este ano com a proposta de nos
tornarmos comunidades que sabem Semear Esperança «Transbordeis de esperança, pela força do Espírito Santo»
(Rom 15, 13) - sair em missão com alegria, LEVANTAR-SE E
MULTIPLICAR A ESPERANÇA. Vamos todos empenhar-nos
neste semear e multiplicar a esperança por todos.
APLICAÇÃO MÓVEL – COMUNICAÇÃO PAROQUIAL: para melhor
comunicar, a arquidiocese através do seu programa de
gestão paroquial Kyrios, criou uma aplicação para a Paróquia
divulgar eventos; notícias; horários da missa; contactos;
Boletim Effathá. Para o efeito, procure a app Kyrios ChMS e
siga os passos para a adicional ao seu Telemóvel.

FESTA DE SANTO ADRIÃO
–

DIA DA PARÓQUIA:
celebraremos a Festa de Sto
. Adrião, padroeiro da paróq
uia, nos
dias 5 e 6 de Outubro. No
dia 5, às 18h, celebraremos
a Missa
Vespertina, como nos anos
anteriores, junto da Capela
de Sto.
Adrião. No dia 6, nas missa
s dominicais honraremos Sto
.
Adrião,
com especial solenidade
na Missa das 11h15, onde
a
presença
de todos os movimentos
e grupos da comunidade
são
chamados a “vestir” o seu
traje de festa e a marcar
pre
sen
ça.
Convocamos toda a comu
nidade a fazer-se presen
te na
Eucaristia e no convívio qu
e se lhe segue. Queremos
fazer um
ALMOÇO PAROQUIAL. Para
o efeito, pedimos que as
pessoas
possam partilhar as entrada
s e as sobremesas. Os Mo
vimentos
providenciarão um prato
quente. Privilegiar-se-á a
din
âmica
da partilha e da generosida
de. Só as bebidas são paga
s. Apelase, no entanto, que ao sai
r os paroquianos possam
deixar um
contributo para as despe
sas e para as obras da
Igreja. A
entrada é livre, para todos
os paroquianos. Pede-se, po
rém, que
as pessoas se inscrevam,
tendo em vista a logística
necessária.
VAMOS TECER COMUNIDAD
E!
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