Paróquia de São José
Algueirão - Mem Martins - Mercês
Ano XVIII . N.º 756 . II Domingo do Advento . Ano A

AGENDA

A VINDA DO MESSIAS
O tema central de toda a
liturgia deste domingo está
na preparação da vinda do
Messias na salvação universal de todos os povos,
numa dupla visão, ou seja,
naquela que viria para libertar o povo de Deus e
levá-lo novamente à presença do Senhor pela restauração da descendência
de Jessé em Jesus Cristo
(cf. Is 11,1) através da Virgem Maria desposada com São José,
descendente da casa de David.
O Messias repleto do Espírito Santo, enriquecido com os seus
dons, enviado a julgar os pobres com justiça (Is 11,4) levando os
humildes e oprimidos a ter um lugar privilegiado na sua missão
salvífica. Ele ensinará aos homens a vencer todas as suas paixões
na vitória do amor, onde toda a criação retornará à essência original (cf. Is 11, 6-8). Na esperança da última vinda do Messias, todo
o cristão deve estar preparado para quando Ele chegar. Uma preparação feita desde o presente, por meio da união entre todos,
judeus e pagãos, num único sentimento de Cristo (cf. Rm 15, 5)
para a glória de Deus Pai (cf. idem v.6), na realização do anúncio
dos profetas, como prerrogativas da era messiânica, sendo, na
verdade, o centro da mensagem de Jesus. Tanto numa como na
outra realidade necessita-se da conversão, tendo como base o
evangelho, “porque está próximo o Reino de Deus” (Mt 3, 2). Convite esse, à mudança de mentalidade e de direção, regressando
sem condições ao Deus da Aliança. Mais do que um ato de arrependimento, significa um estado de conversão a Jesus.
Neste anúncio à conversão, temos a figura de João Batista que
encarna a figura de Elias, tanto no seu modo de vestir e de comer,
mas principalmente como aquele que deveria vir para anunciar a
vinda do Messias (cf. Mt 17, 10-12), o precursor que com a vida
proclama o anúncio da boa nova a todos os povos. Essa voz que
clama no deserto, deve ser ouvida no silêncio interior e exterior,
na oração e na mortificação, para poder receber com maior plenitude a graça de Deus encarnada e viva entre nós (cf. Mt 3, 7-12).
Mas, é necessário lembrar que a nossa salvação, e a dos irmãos, é
obra de Deus, pois somente com a Sua ajuda poderá o homem
atingir a santidade, abrindo-se com humildade e confiança, à sua
ação salvífica.
Pe Bonifácio,imc

Quinta, dia 8 - Imaculada Conceição
CAT - Festa da Avé Maria por núcleos
Encerramento do Sínodo e Ordenações

Sábado, dia 10
CAT - Confissões da catequese no Algueirão às 15h
Concerto de Natal na Igreja do Algueirão às 15h
Noite de Oração na Igreja da Natividade às 21h30

Domingo, dia 11 - III Domingo do Advento
Bênção das grávidas nas eucaristias
Almoço Comunitário no Algueirão

CONCERTO DE NATAL
O Coral Allegro da Associação Coral de Sintra tem o
prazer de nos convidar para o tradicional concerto de
Natal, no dia 10 de Dezembro, às 15h, na Igreja do
Algueirão. Este ano contará também com a presença
do coro Educação pela Música de Lisboa. A direção
musical está a cargo do maestro Manuel Líbano Monteiro. Participe. Entrada livre.

NOITE DE ORAÇÃO
“De tudo sou capaz n' Aquele que me dá força”
As equipas do Encontro Palavra de Vida e do CPM
convidam todos os paroquianos a participarem na
Noite de Oração que se vai realizar no próximo dia
10, sábado, às 21h30, na Igreja de Mem Martins.
Em pleno Advento, este será um momento para pararmos e prepararmos os nossos corações para o nascimento d'Aquele que nos dá força e alimenta o espírito. Contamos com a presença de cada um.

ALMOÇO COMUNITÁRIO
Irá realizar-se no próximo dia 11 mais um almoço
comunitário. Esta é uma nova oportunidade de nos
encontrarmos em comunidade e assim darmos o nosso contributo. Venha comer o tradicional Cozido à
Portuguesa connosco. As reservas poderão ser feitas
através dos seguintes contactos: 962 496 528 – 967
886 216.

II Domingo do Advento - 4 de Dezembro de 2016
MISERICORDIA ET MISERA

CONTRIBUTO PAROQUIAL

Carta Apostólica do Papa Francisco

A Paróquia, que se prepara para acolher a vinda do
Senhor neste tempo do Advento, no realismo do tempo presente, procura responder às necessidades duma
comunidade organizada que tem de fazer face a despesas relativas ao seu regular funcionamento. Apelamos, portanto, à generosidade e sentido de responsabilidade de todos. O contributo paroquial é um dos
meios de participação na vida da comunidade. Procurai responder a este compromisso, se possível, até ao
final de Dezembro. Apelamos igualmente a novas
inscrições no contributo paroquial. Que a Palavra de
São Paulo «há mais alegria em dar do que em receber»
At 20, 35) nos estimule à participação.

Na conclusão do Jubileu da Misericórdia
Neste documento o Papa apresenta as orientações para a vivência da misericórdia, após o Ano que lhe foi dedicado. Transcrevemos a introdução e o ponto 1. Poderá ler na íntegra no
site do Vaticano e adquirir o documento no cartório da Igreja.

Misericórdia e mísera (misericordia et misera) são as duas palavras que Santo Agostinho utiliza para descrever o encontro
de Jesus com a adúltera (cf. Jo 8, 1-11). Não podia encontrar
expressão mais bela e coerente do que esta, para fazer compreender o mistério do amor de Deus quando vem ao encontro do pecador: «Ficaram apenas eles dois: a mísera e a misericórdia».*1+ Quanta piedade e justiça divina nesta narração! O
seu ensinamento, ao mesmo tempo que ilumina a conclusão
do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, indica o caminho
que somos chamados a percorrer no futuro.
1. Esta página do Evangelho pode, com justa razão, ser considerada como ícone de tudo o que celebramos no Ano Santo,
um tempo rico em misericórdia, a qual pede para continuar a
ser celebrada e vivida nas nossas comunidades. Com efeito, a
misericórdia não se pode reduzir a um parêntese na vida da
Igreja, mas constitui a sua própria existência, que torna visível
e palpável a verdade profunda do Evangelho. Tudo se revela
na misericórdia; tudo se compendia no amor misericordioso
do Pai. Encontraram-se uma mulher e Jesus (...) No centro, não
temos a lei e a justiça legal, mas o amor de Deus, que sabe ler
no coração de cada pessoa incluindo o seu desejo mais oculto
e que deve ter a primazia sobre tudo. Entretanto, nesta narração evangélica, não se encontram o pecado e o juízo em abstrato, mas uma pecadora e o Salvador. Jesus fixou nos olhos
aquela mulher e leu no seu coração: lá encontrou o desejo de
ser compreendida, perdoada e libertada. A miséria do pecado
foi revestida pela misericórdia do amor. Da parte de Jesus,
nenhum juízo que não estivesse repassado de piedade e compaixão pela condição da pecadora. A quem pretendia julgá-la e
condená-la à morte, Jesus responde com um longo silêncio,
cujo intuito é deixar emergir a voz de Deus tanto na consciência da mulher como nas dos seus acusadores. Estes deixam cair
as pedras das mãos e vão-se embora um a um (cf. Jo8, 9). E,
depois daquele silêncio, Jesus diz: «Mulher, onde estão eles?
Ninguém te condenou? (...) Também Eu não te condeno. Vai e
de agora em diante não tornes a pecar» (8, 10.11). Desta forma, ajuda-a a olhar para o futuro com esperança, pronta a
recomeçar a sua vida; a partir de agora, se quiser, poderá
«proceder no amor» (Ef 5, 2)...

IGREJA DA NATIVIDADE
RECEITA DE NOVEMBRO
Ofertório - 2º domingo
Almoço Receita
1.540,68 €
Despesa
487,09 €
Receita líquida
Oferta pessoal
Oferta p/ iluminação da Cruz exterior
Oferta pessoal
Angariação Loja de Natal (21-26 Nov)
Total de receita

2.106,77 €

1.053,59 €
25,00 €
5.000,00 €
500,00 €
330,00 €
9.015,36 €

LOJA DE NATAL
De 21 Novembro a 22 de Dezembro
Seg a Sáb: 10h - 13h; 15h - 19h // Domingo: 15h - 19h
Local: Rua da Azenha, nº 16, Mem Martins
Faça a sua visita e leve o seu presente de Natal!

ESPERE - CURSO DE PERDÃO E
RECONCILIAÇÃO NO ALGUEIRÃO
INSCRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES
Tlm. - 965 204 680 | 919 123 312
E-mail - espereportugal@gmail.com
Facebook - Perdão e Reconciliação Um Novo Olhar
Site - www.paroquiasaojose.pt

“A Família vive a misericórdia ”
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