Serviço Paroquial

• 20 a 27 mai 2018

08:45 - Missa nos Moleanos
10:00 - Missa nos Casais de S. Teresa (P. Cristiano)
dom. 20
11:15 - Missa em Nossa Senhora dos Prazeres
Pente14:30 - Missa e procissão N. Senhora dos Enfermos - Ataíja Bº
costes
15:30 - Missa e procissão N. Senhora de Fátima - Cumeira Bº(P.Tiago)
15:30 - Representação teatral “O filho pródigo” - Moleanos (CPastoral)
2ªFª 21
3ªFª 22
4ªFª 23
5ªFª 24
6ªFª 25

09:00 - Laudes em S. Vicente
10:00 - Aulas - Seminário dos Olivais
20:00 - Missa na Ataíja de Baixo

09:00 - Laudes em S. Vicente
20:00 - Missa nos Casais de S. Teresa
21:00 - Reunião de Pais e Padrinhos de Batismo

09:00 - Laudes em S. Vicente
20:00 - Missa em S. Vicente + 20:30 - Ensaio cânticos (Profissão Fé)
21:00 - Reunião de Pais e Padrinhos de Batismo

09:00 - Laudes em S. Vicente
20:00 - Missa na Lameira
21:00 - Reunião com Comissão Igreja Ataíja Cª e Arquiteto, em Aljubarrota
09:00 - Laudes em S. Vicente
20:00 - Missa na Lagoa do Cão
21:00 - Reunião Pais e Padrinhos - Profissão de Fé (CentroPast.Aljubarrota)

09:00 - Laudes em S. Vicente + 09:30 - Serviço de cartório
12:00 - Batismo (Ana) - ig. S. Vicente
sáb. 26
17:45 - Missa no Carrascal + 19:00 - Missa na Boavista
20:15 - Missa na Ataíja de Cima

dom. 27 08:45 - Missa nos Moleanos
SSma
Trindade

+ 10:00 - Missa nos Casais S. Teresa
11:15 - Missa em S. Vicente (P. Cristiano)
11:30 - Missa e procissão nos Chãos - N. Senhora das Areias

Sagrado Coração de JESUS - Em certo sentido podemos dizer que a devoção ao
Coração de JESUS, existe desde os inícios da Igreja, a partir do evangelho de S.
João que nos fala do lado aberto do Senhor crucificado, de cujo coração, trespassado pela lança do soldade, brotou sangue e água. Desse coração nasceu a Igreja
e por esse coração se abriram para nós as portas do céu. Assim, a oração da Igreja
que venera e honra o Sagrado Coração de JESUS, adora o Verbo ecarnado que, por
amor aos homens, se deixou trespassar por causa dos nossos pecados. Este ano
a festa litúrgica ocorre na sexta-feira, 8 de junho. Nesse dia celebraremos a missa,
com o canto de vésperas, às 20:30, na igreja de N. Senhora dos Prazeres e, depois
da missa, uma procissão de velas a acompahar a imagem do coração de JESUS.
Apelamos, desde já, à participação de todos, nomeadamente dos associados e zeladores do Apostolado da Oração. Será um momento singular de vivência da fé que
pode ajudar-nos a aprofundar a nossa consciência de membros de uma mesma e
única comunidade, Aljubarrota, embora pertencendo aos lugares mais diversos.
Lgo de S. Vicente, 1A . 2460-711 Aljubarrota . 262 508 123 . padrealjubarrota@gmail.com

DOMINGO DE PENTECOSTES. ANO I . Nº 35. 20 DE MAIO DE 2018

C heios do E spírito S anto
Desde o domingo de Páscoa, já lá vão sete semanas,
temos vindo a celebrar festivamente, a ressurreição de
Cristo e pudemos reviver as múltiplas aparições de JESUS
ressuscitado aos seus apóstolos: à medida que reconheciam a presença do Senhor, o coração dos apóstolos
ardia de alegria, de paz e de força. Neste domingo de
Pentecostes celebramos a descida do Espírito Santo e,
por assim dizer, o nascimento da Igreja.
A festa de Pentecostes é uma ocasião única para aprofundarmos, entre outras, a verdade da fé que proclamamos cada domingo: “creio na Igreja una, santa, católica
e apostólica”. Particularmente a descrição do livro dos
Atos dos Apóstolos faz-nos compreender que povos
tão diversos, de línguas muitos diferentes, na força do
Esírito Santo, compreendem-se, como se fossem um só;
o Espírito, fonte da santidade, une a diversidade numa
única comunidade e fá-la participante da Sua Santidade,
ao mesmo tempo que a impulsiona à missão universal,
concedendo-lhe o dom de falar as línguas mais diversas,
uma vez que a boa nova do evangelho é para todos os
povos; os apóstolos de JESUS são os primeiros e o fundamento da comunidade que nasce.
A vinda do Espírito provocou uma mudança radical na
vida dos companheiros de JESUS; de homens assustados e medrosos que eram passam a anunciadores
destemidos e sem cautelas da boa nova do evanghelho
e levam a fé em Cristo crucificado e ressuscitado, a
toda a parte. A presença e a acção do Espírito Santo no
coração e na vida dos apóstolos infunde-lhes coragem
e esperança: deixam de fugir e nunca mais se escondem com medo dos judeus; a sua coragem no anúncio
de JESUS é mais forte do que tinha sido o medo que os
levara a fugir. Pedro, que tremera diante de uma criada
do Sumo Sacerdote e, por medo, negara JESUS, com a
vinda do Espírito Santo não receia sequer a perseguição
do próprio Sinédrio que condenara o Senhor à morte.
Todos estavam cheios do Espírito Santo! O que terão
experimentado os apóstolos?
(cont. pag. 2)

Leituras dominicais

1ª Leitura

At 2,1-11

«Ao ouvir aquele ruído,
a multidão reuniu-se e
ficou muito admirada,
pois cada qual os ouvia falar na sua própria
língua».
2ª Leitura

1Cor 12,3b-7.12s

«Ninguém pode dizer:
‘Jesus é o Senhor’, a
não ser pela acção do
Espírito Santo. De facto, há diversidade de
dons espirituais, mas
o Espírito é o mesmo.
Há diversidade de ministérios, mas o Senhor
é o mesmo. Há diversas operações, mas é o
mesmo Deus que opera
tudo em todos».
Evangelho

Jo 20, 19-23

«Recebei o Espírito
Santo: àqueles a quem
perdoardes os pecados
ser-lhes-ão perdoados;
e àqueles a quem os retiverdes serão retidos».

Da leitura do NT
percebemos que foi, certamente, uma
experiência arrebatadora do amor de
Deus: os apóstolos ter-se-ão sentido de
tal forma inundados pelo amor infinito do
Senhor, que nada mais os deteve, nem
as ameaças de morte!
S. Bernardo diz que o Espírito Santo desceu sobre eles em línguas de fogo para
eles proclamarem palavras de fogo nas
línguas de todos os povos e pregarem
uma lei de fogo — a lei do amor — com
línguas de fogo. O Espírito Santo, o fogo
do amor de Deus, encheu os apóstolos
com o poder e a força necessários para
continuarem a obra que J ESUS havia
começado.
O dom do Espírito não foi apenas um episódio situado no passado. O Pentecostes
foi só o começo da presença contínua do
Espírito Santo na Igreja. Pela graça do
Baptismo o Espírito está mais próximo de
nós do que imaginamos: somos templo
do Espírito. Por isso, a celebração deste
Domingo convida-nos a reacender em
nós o fogo do amor.
Nem sempre conseguimos perceber
para onde nos move o Espírito Santo,
mas sabemos que Ele nos ilumina e nos
indica o caminho para nos identificarmos
com o Senhor JESUS e é por isso que,
quando a cruz nos bate à porta, quando
as dificuldades e o desalento nos põem à
prova, todos pressentimos a necessidade
da Sua ajuda. A força do Espírito, embora
discreta, pode provocar em nós, como há
2.000 anos nos apóstolos, uma viragem
decisiva. Precisamos de O invocar, de
suplicar com insistência: “Vem, Espírito
Santo, enche os corações dos teus fiéis
e acende neles o fogo do teu amor!” pois
só na medida em que permitirmos que
o fogo do amor de Deus — o Espírito
Santo — queime a nossa mediocridade
e auto-satisfação egoista cresceremos
na alegria, na paz e no amor.
*******
(cont. pag. 1)

Pr

o c l a m a s

Querem receber o santo sacramento do matrimónio

Francisco Miguel Amorim Costa e Christelle Gonçalves Teixeira, ele de 30 anos
de idade, filho de Francisco José Vieira
Costa e de Lina Maria Fernandes Amorim Costa, é natural de Durban, África
do Sul; e ela de 28 anos de idade, filha
de Luís António Esteves Teixeira e de
Margarida Maria Gonçalves Mariano
Teixeira, natural de Saint Maur, França;
os nubentes residem no Montijo, mas
a nubente tem domicílio canónico no
Cadoiço, Aljubarrota.
“Os fiéis têm obrigação grave de revelar qualquer
impedimento que conheçam, ao Pároco ou ao
Prelado, antes da celebração do matrimónio”
(can. 1069).

In memoriam
< Alice de Matos Ângelo, de 91 anos

de idade, viúva de Joaquim dos Santos
Mendrico, era da Ataíja de Cima; faleceu no dia 15 de maio, no lar Maria e
Oliveira, em Alcobaça e foi sepultada
em Aljubarrota no dia 16 de maio.
< Manuel Faustino, de 85 anos de idade, casado com Júlia de Almeida Costa,
era da Cumeira de Baixo; faleceu no dia
17 de maio, no Hospital de Leiria e foi sepultado em Aljubarrota no dia 18 de maio.
Possam estes irmãos ser conduzidos à
vida eterna que Cristo a todos nos alcançou. RIP.

Matrimónio e Batismo

Porfírio Miguel Andrade Vieira Tibúrcio
e Liliana de Jesus Feleciano Machado,
residentes nos Olheiros, casaram no
sábado, 12 de maio, na igreja de S.
Vicente e batizaram a filha Sofia. Que
este casal viva no respeito mútuo, em
harmonia, e na graça de Deus, e possa
a sua filha crescer na fé em Deus que
é Pai, Filho e Espírito Santo, e em cujo
nome foi batizada.

Estipêndios

Esta semana recolheram-se nas várias
celebrações de missa: Cumeira Bº 20€

Oração da semana

S. João Batista 18€. Moleanos 35€ + 30€.
Casais S. Teresa 45€. Aljubarrota 10€. CarIntenção do Papa para este mês de maio:
valhal 45€. Carrascal 10€. Este dinheiro vai
A missão dos leigos. Para que os
ser aplicado na celebração de outras tantas
fiéis leigos realizem a sua missão
missas ad mentem offerentis.
específica colocando a sua criatiFolha Paroquial
vidade ao serviço dos desafios do
Continuamos a receber ofertas que minimizam os gastos com a Folha e que, por isso, mundo atual.
muito agradecemos. Registamos nesta se- Ser leigo é ter um emprego; é ter resmana: Rosa Cuco (Cumeira Bº) 10€; Maria ponsabilidades sociais e políticas; é
ser agente económico; é ser pai, mãe,
Alice (Chãos) 10€; Anónima (Ribafria) 5€.
avô, neto, amigo... E, incluindo tudo
Folar
Registamos mais as seguintes ofertas: Alju- isto, é ser membro da Igreja, parte do
barrota 20€ + 30€. Casais S. Teresa 30€ corpo místico de Cristo. A sua parti+ 20€. Estas verbas são todas depositadas cipação na vida da Igreja é ponto de
na conta da Fábrica da Igreja Paroquial e é partida para a vida concreta de todos
os dias a fim de que o Evangelho tede lá que se retira o salário do pároco.
nha eco fora da Igreja. Na nossa coAutomatização dos Sinos de S. Vicente
De Braga ainda não nos confirmaram o dia munidade de Aljubarrota os leigos têm
exato em que começam a intervenção, mas consciência de que é a sua presença
garantem que até dia 10 de junho tudo fica- no mundo, como batizados, que realirá a funcionar. Entretanto, os trabalhos no za plenamente a sua missão?
*******
largo em frente ao adro têm avançado e já
Oração
está ao serviço a nova área para parque de
Senhor Jesus
estacionamento; também os contentores do
confiaste aos teus discípulos
lixo, que estavam na frente da igreja, foram
a missão de levar a todo o mundo
retirados para as traseiras e foi concluída
uma pequena rampa na zona onde se en- o Evangelho.
contravam, tornando assim mais prático o A Igreja, teu Corpo,
realiza de muitos modos esta missão,
acesso e mais bonita a zona envolvente.
através dos sacerdotes,
AO ESPÍRITO SANTO
Em dia de Pentecostes, sugerimos a famosa dos religiosos,
oração do cardeal Mercier, que foi arcebispo dos leigos.
Neste mês,
de Bruxelas:
peço-Te por todos os leigos,
Espírito Santo,
para que levem
Amor do Pai e do Filho,
com entusiasmo e criatividade
inspirai-me sempre
a presença da Igreja
o que devo pensar,
às suas famílias e lugares de trabalho.
o que devo dizer,
Peço-te em particular
o que devo calar,
pelos leigos
o que devo escrever,
que têm funções de responsabilidade,
como devo agir,
para que orientem
o que devo fazer,
os destinos das instituições
para a vossa glória,
segundo a tua vontade.
para o bem das almas
e a minha própria santificação. Ámen
Pai Nosso...		
Papa Francisco

