cada um e a todos nós como Igreja em caminho: somos uma Igreja que
se limita a pregar bons preceitos ou uma Igreja-esposa, que pelo seu
Senhor se lança no amor? Seguimo-Lo verdadeiramente ou voltamos aos
passos do mundo, como aquele homem [o homem rico do evangelho lido
nesse domingo]? Em suma, basta-nos Jesus ou procuramos as seguranças
do mundo?”
O Papa pediu a todos os responsáveis católicos a capacidade de deixar
de parte “as riquezas, os sonhos de funções e poderes, as estruturas já
inadequadas para o anúncio do Evangelho”. “A riqueza é perigosa e – di-lo
Jesus – torna difícil até mesmo salvar-se. Não, porque Deus seja severo;
não! O problema está do nosso lado: o muito que temos e o muito que
ambicionamos sufocam-nos o coração e tornam-nos incapazes de amar”,
alertou o pontífice. Francisco declarou que os novos santos, “em diferentes
contextos, traduziram na vida a Palavra de hoje: sem medo, nem cálculos,
com o ardor de arriscar e deixar tudo”.
“Irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude a imitar os seus exemplos!”,
concluiu. O Papa celebrou a Missa com vestes litúrgicas que foram dos
santos Paulo VI e D.Óscar Romero. A cerimónia contou com a presença da
rainha emérita de Espanha, e dos presidentes da Itália, Chile, El Salvador e
Panamá (países de origem dos novos santos), além de uma delegação da
Igreja Anglicana (cristãos não católicos).



SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS 1 NOV.
Toussaint : messe en français à 9h
Quinta-feira, missa às 11h em POR



COMEMORAÇÃO DOS FIÉIS DEFUNTOS 2 NOV.
Commémoration des Fidèles Défunts*
Sexta-feira, missa às 21h em POR
*Il n’y aura pas de messe en français à 19h.
Vous êtes invités à célébrer la messe de ce jour dans
votre communauté paroissiale.
Não se confundam os dois dias,
antecipando para dia 1 o sufrágio dos
defuntos (que pertencem ao dia 2). Seria
como celebrar dois aniversários dos filhos, nascidos em dias
diferentes, numa só festa de um deles. Embora as duas
celebrações estejam intimamente ligadas, devem permanecer
distintas. Façamos esse dom de amor maior celebrando em cada
dia a sua razão: vivermos em santidade (dia 1) e ajudarmos com
a caridade da nossa oração os defuntos da nossa família e
amizade (dia 2).*
* Para a missa de Fiéis Defuntos (dia 2) pode inscrever no “Livro da
Vida” os nomes dos familiares e amigos que desejar (oferta livre).
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- F EUILLE D ’ INFORMATION 

O presente e o futuro
O Sínodo dos Bispos sobre os jovens recorda-nos que muitas das
questões que afligem a juventude também tocam a vida concreta dos
adultos. A leitura que estamos a fazer do documento de trabalho para o
Sínodo nos mistérios do terço ao longo do mês, dá-nos a conhecer
como muitas das temáticas de uns tocam a vida dos outros.
Por isso, não podemos culpabilizar os jovens nem os desculpar de
toda a responsabilidade nas suas vidas, sem nos interrogarmos nós
mesmos o que fazemos e como existimos: em casal, na família, na
catequese e nas comunidades, nas escolas e em sociedade.
As ideologias extremistas, à esquerda e à direita, que parecem
ganhar terreno nas nossas democracias, são consequência e causa
deste mal-estar que pressentimos: a dificuldade em comunicar, em nos
(re)unirmos todos à volta de um projecto comum. Alguns exemplos.
Ao mesmo tempo que se proíbe a eutanásia dos cães e gatos nos
canis municipais, aprova-se a eutanásia dos humanos. Ao mesmo
tempo que se criminaliza o abandono na rua dos animais, assiste-se
tranquilamente ao abandono de doentes e idosos humanos, pelas suas
famílias, sem que nada se faça contra isso (talvez para depois lhes
oferece o suicídio assistido, como se fosse uma caridade e boa acção!).
Ao mesmo tempo que se apela à intervenção social e politica dos
cidadãos, estes afastam-se cada vez mais dos partidos políticos
tradicionais (que se comportam quase como donos e senhores da vida
de todos nós: má gestão, corrupção, negócios públicos pouco claros ou
muito obscuros, impostos e taxas para tudo, etc. E disso Portugal é
bom exemplo). Choca-nos a violência sexual e o assédio sexual de uns
sobre outros (sobretudo contra mulheres, crianças, jovens, etc.) mas
facilitamos, e nada fazemos contra, a divulgação maciça e fácil da
pornografia, da promiscuidade sexual e duma vida sexual precoce (cada
vez iniciada mais cedo, aos 13 anos?!), porque tudo isso é considerado
normal e “moderno” e, desde que consentido livremente, parece que se
torna bom, positivo e (porque não?) necessário: «agora é assim!»,
dizem... Pois, mas não é, não devia, porque está em causa a dignidade
humana e a felicidade verdadeira de todos e de cada um.
Tudo está ligado e inter-dependente. A vida de hoje e a de amanhã
dependem uma da outra. Se continuarmos neste caminho egoísta e
ideologicamente cego, destruiremos o presente e o futuro. De todos!

OCTOBRE - ACTIVITÉS PRINCIPALES | ACTIVIDADES PRINCIPAIS - OUTUBRO
20 Sáb TERÇO (18h) | CATEQUESE – 1º ano – Festa do Acolhimento (c/reunião de
Pais às 17h30 na CNSP)
21 DIMANCHE XXIX du T. C. – Journée Mondiale pour les Missions : prière et
partage matériel avec l’œuvre missionnaire de l’Église | TERÇO (10h)
25 Qui TERÇO (21h) | Coro (21h)
26 Sex TERÇO (21h) | FLORES: Grp 4 | CATEQUESE (21h) reunião geral de pais
27 Sáb TERÇO (18h)
28 DIMANCHE XXX du T. C. | TERÇO (10h) |
31 Qua TERÇO (21h): encerramento do mês do Rosário | FLORES: Grp 1
NOTA: mesmo que não esteja indicado no calendário acima, o terço é rezado todos
os dias do mês de Outubro no horário habitual: sábados 18h, Domingos às
10h; de 2ª feira a 6ª feira, às 21h. Rezemos pela paz, pelos casais, pelas
famílias, pela nossa conversão e de modo especial pelo Sínodo dos Bispos
sobre os Jovens e o discernimento vocacional.


SYNODE DES ÉVEQUES. Le pape François clore le dimanche 28 octobre, à
Rome, l’assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur le
thème de « la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel », et où ont
participé les représentants des épiscopats du monde entier.
Le Synode des Évêques est une institution permanente établie par le Pape
Paul VI, le 15 septembre 1965, en réponse au désir exprimé par les Pères du
Concile Vatican II (1962-65) de maintenir vivant l'esprit de collégialité
engendré par l'expérience conciliaire. Le dimanche 14 octobre 2018 le Pape a
canonisé comme nouveaux saints de l’Église sont prédécesseur le
Bienheureux Pape Paul VI, le archevêque martyr de San Salvador Mgr Oscar
Romero (tué pendant la messe) et autres 5 personnes, parmi lesquels un jeune
garçon Napolitain de 19 ans.
Plus d’infos en français et en portugais sur synode des évêques dédié aux
jeunes:
http:// www.synod2018.va |
https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/synode-2018/

CONVÍVIO DE SÃO MARTINHO - FÊTE DE ST.
MARTIN em honra do santo bispo de Tours no dia

11 de Novembro, domingo, a partir das 11h com
missa, seguida do almoço e o habitual convívio,
tombola e leilão de oferendas.
Nesse dia também se comemoram os 100 do
Armistício que pôs fim à I Guerra Mundial. Rezaremos
pela paz hoje, pelos milhões de mortos dessa guerra
e especialmente, celebraremos a missa em sufrágio
dos soldados portugueses mortos em França. E
também por intenção dos padres (portugueses e outros), religiosos e
religiosas que serviram na guerra, nela morreram ou ficaram feridos, ao
serviço dos militares, como capelães, enfermeiros e assistentes do seu

sofrimento, que procuraram confortar e minorar. Foi durante esta guerra
sangrenta que matou milhares de portugueses (incluindo sacerdotes), que
Nossa Senhora apareceu em Fátima, pedindo a oração pela paz e a
conversão dos corações. Infelizmente, o pedido não foi seguido por muitos.
E como a Virgem Maria anunciou, uma guerra ainda pior teve lugar 20 anos
depois: a II Guerra Mundial (1939-45). Rezemos pela paz num mundo
ameaçado pela violência e pela guerra e festejemos a vida! Pode oferecer
também uma prenda para o leilão, sendo já possível adquirir a sua
participação. A favor da campanha de renovação da capela de Nª Srª da
Paz (cripta). Bem-vindo e obrigado.


NOVOS SANTOS, NOVOS AMIGOS NO CÉU PARA TODOS. O Papa
convidou a Igreja a cruzar “novas fronteiras”, à imagem dos novos santos
Paulo VI e D. Óscar Romero, canonizados domingo passado com mais cinco
fiéis católicos (homens e mulheres), deixando para trás riquezas e ilusões
de segurança.
“O Papa São Paulo VI (+ em 1978) consumiu a vida pelo Evangelho de
Cristo, cruzando novas fronteiras e fazendo-se testemunha dele no anúncio
e no diálogo, profeta duma Igreja virada para fora, que olha para os
distantes e cuida dos pobres”, declarou, perante dezenas de milhares de
pessoas reunidas na Praça de São Pedro.
A cerimónia de canonização de sete novos santos decorreu perante
bispos de todo o mundo, que participam na assembleia geral ordinária do
Sínodo dos Bispos dedicada aos jovens.
O Papa Francisco, admirador confesso de Paulo VI, o Papa que levou até
ao fim o Concílio Vaticano II (1961-1965), observou que o novo santo,
“mesmo nas fadigas e no meio das incompreensões, testemunhou sempre
de forma apaixonada a beleza e a alegria de seguir totalmente Jesus”.
“Hoje continua a exortar-nos, juntamente com o Concílio de que foi
sábio condutor, a que vivamos a nossa vocação comum: a vocação
universal à santidade; não às meias-medidas, mas à santidade”,
acrescentou. Neste dia canonizou também o arcebispo salvadorenho D.
Óscar Romero (+1980), “que deixou as seguranças do mundo, incluindo a
própria segurança, para consumir a vida – como pede o Evangelho – junto
dos pobres e do seu povo, com o coração fascinado por Jesus e pelos
irmãos”. E disse ainda: “O mesmo podemos dizer de Francisco Spinelli
(+1913), Vicenzo Romano (+1831), Maria Catarina Kasper (+1898),
Nazária Inácia de Santa Teresa de Jesus (+1943) e Núncio Sulprizio
(+1836), santo jovem (tinha 19 anos quando morreu), corajoso, humilde,
que soube encontrar Jesus no sofrimento, no silêncio e na oferta de si
mesmo.”
Na sua homilia, o Papa falou da importância de “passar [duma religião
apenas] de preceitos observados” para uma “história de amor, do dom de si
mesmo” ao serviço de Jesus Cristo. “Não se pode seguir verdadeiramente a
Jesus, quando se está repleto de coisas. Pois, se o coração estiver cheio de
bens, não haverá espaço para o Senhor, que se tornará uma coisa mais
entre as outras”, avisou.
Francisco realçou que, quando se coloca no centro o dinheiro, “não há
lugar para Deus e não há lugar sequer para o homem”. «Jesus pergunta a

