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Evangelizar é Anunciar o Amor
À Mesa
da Palavra

Toda a missão, na Igreja, se resume a isso:
anunciar o amor infinito com que Deus ama todos os homens e que exprime, de forma total e
radical, no Seu Filho Jesus Cristo e no amor com
que nos amou, ao dar a vida por nós. A missão
é o anúncio desse amor, procura levar todos os
homens a sentirem-se amados: amados porque
perdoados; amados porque convidados para
novos horizontes de liberdade; amados porque
sentiram um sentido novo na vida, um novo horizonte de esperança. Ao sentirem-se amados, os
seus corações abrem-se para o amor a Deus e
aos irmãos.
D. José Policarpo

17 de Outubro: Vigília Missionária
No próximo Domingo, celebramos o Dia Mundial
das Missões. O Papa Francisco escreve na mensagem para este dia: “Não nos deixemos roubar
a alegria da evangelização! Convido-vos a mergulhar na alegria do Evangelho e a alimentar
um amor capaz de iluminar a vossa vocação e
missão. Exorto-vos a recordar, numa espécie de
peregrinação interior, aquele «primeiro amor»
com que o Senhor Jesus Cristo incendiou o coração de cada um; recordá-lo, não por um sentimento de nostalgia, mas para perseverar na
alegria. O discípulo do Senhor persevera na
alegria, quando está com Ele, quando faz a sua
vontade, quando partilha a fé, a esperança e a
caridade evangélica.” Com este intuito, estamos
a organizar uma Vigília Missionária, a realizar
na igreja paroquial da Cruz Quebrada, na próxima sexta – feira, às 21h30.

Nota pastoral: Magia e demónios
A Conferência Episcopal regional da Toscânia,
impressionada pelo retorno de práticas mágicas
e demoníacas nos dias de hoje publicou (1994)
esta importante e actual nota onde recorda a
acutilante constatação de Joseph Ratzinger: "a
cultura ateia do Ocidente moderno viver ainda
graças à libertação do medo e dos demônios
trazida pelo Cristianismo. Porém, se a dita luz
redentora de Jesus Cristo chegar a extinguir-se
pese embora toda a sua sabedoria e tecnologia, o mundo mergulhará no terror e no desespero" (Diálogos sobre a fé, 1985). A publicação
pode adquirir-se em Algés e Miraflores.

Sínodo 2016: Grupos Abertos à Participação
Tivemos oportunidade na Folha Informativa anterior de referir os momentos de adoração. Agora
referimos de novo o itinerário das cinco etapas
do caminho sinodal: #1 (set./dez. 2014): ‘A
transformação missionária da Igreja’; #2 (jan./
mar. 2015): ‘Na crise do compromisso comunitário’; #3 (abr./jun. 2015): ‘O anúncio do Evangelho’; #4 (set./dez. 2015): ‘A dimensão social da
evangelização’; #5 (jan./mar. 2016):
‘Evangelizadores com Espírito’. Para cada etapa
são indicados os capítulos de leitura da Evangelii
Gaudium. «Feita esta leitura, é convocado o
‘Diálogo em comunidade’: “Reúno-me em grupo
de diálogo (família, movimento eclesial, grupo
paroquial a que pertenço, comunidade religiosa,
escola, associação, instituição cívica / social /
profissional a que pertenço, grupo a constituir
especificamente para este fim…) e partilho os
sublinhados e as anotações que fiz na minha leitura pessoal. Escuto os outros com atenção. Reflito e levanto novas questões. Apresento propostas
para o Sínodo debater, aprofundar e aclarar».
Cada família e cada grupo paroquial está convocado para este caminho. Para facilitar o caminho, (além da internet) estão disponíveis os
exemplares impressos do Guião #1 no acolhimento paroquial para poderem ser levantados
pelas famílias e pelos grupos paroquiais. Como
é evidente há também a possibilidade de se encontrarem várias famílias num itinerário comum.
Por outro lado, os grupos paroquiais que desejem actuar o espírito sinodal abrindo os seus momentos de partilha às pessoas que queiram participam, indiquem no acolhimento paroquial o
dia e hora das suas reuniões para podermos
divulgar nesta folha informativa.
<sinodo2016.patriarcado-lisboa.pt>

Início dos Encontros de Preparação para o Crisma
Iniciam no dia 19 de Outubro os encontros de
preparação para o Crisma. Estes encontros realizam-se aos domingos, às 16h30, numa das salas
da igreja de Algés. Especificamente para os
jovens, haverá também a possibilidade de se
prepararem para o Crisma integrados no grupo
de jovens, que se reúne sextas – feiras, às 19
horas, no Centro Pastoral de Miraflores.

Só Deus Basta
Nada te perturbe,
Nada te espante,
Tudo passa,
Deus não muda,
A paciência tudo alcança;
Quem a Deus tem
Nada lhe falta:
Só Deus basta

Santa Teresa de Jesus
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