
 

 

 

 

Nº 161 

1. Eucaristia de Acção de Graças  
No próximo domingo, dia 18 de Setembro, ocorre o 5º aniversário da tomada de 
posse do Padre Mário como Pároco de Barcarena. 
Nesse dia serão canceladas as missas dominicais nas diferentes comunidades 
(Queluz de Baixo, Tercena, Leceia). 
Todos os Paroquianos são convidados a participar na Missa de Acção de Graças 
que será celebrada na Igreja Paroquial, às 12:00 horas. 
Os Paroquianos, sem transporte, terão à sua disposição um autocarro que os 
transportará para a Igreja Paroquial, no seguinte horário: 
Leceia – 11:00 horas ;  Tercena – 11:10 horas ; Queluz de Baixo – 11:20 horas 
Valejas – 11:30 horas 

2. Catequese de Adultos – Inscrições e Início da Catequese 
Até ao final de Setembro, estão abertas as inscrições para a Catequese de 
Adultos que desejem receber os Sacramentos da Iniciação Cristã (Batismo, 
Crisma e Eucaristia) ou, simplesmente, o Sacramento do Crisma. 
As inscrições devem ser feitas no Cartório Paroquial. 
A Catequese vai começar no início do mês de Outubro. 

3. Catequese da Infância e da Adolescência – Inscrições/Início da Catequese 
As inscrições para a Catequese da Infância e da Adolescência estão abertas e 
podem ser feitas no Cartório Paroquial, ou junto das Coordenadoras da 
Catequese de cada lugar. 
Só fazem a inscrição as Crianças e Adolescentes que vão frequentar a 
Catequese na nossa Paróquia pela 1ª vez.  
Juntamente com a ficha de inscrição é necessário entregar fotocópia de 
documento comprovativo do baptismo da Criança/Adolescente. 
Este ano, em todas as Comunidades (Barcarena, Queluz de Baixo e Tercena), a 
Catequese vai funcionar apenas ao Sábado. 
O início da Catequese está marcado para o primeiro sábado de Outubro (dia 1 
Outubro). 

4. 15 de Setembro - Dia de Nossa Senhora das Dores – Renovação dos Votos das 
Irmãs Canossianas 
Na próxima quinta-feira, dia 15 de Setembro, a Igreja celebra a Festa de Nossa 
Senhora das Dores, Padroeira Principal das Irmãs Canossianas. 
Nesse dia, na Igreja Paroquial, durante a Missa das 19:00 horas, as Irmãs 
Canossianas farão a Renovação doa seus Votos. 
Acompanhemos, dentro do possível, as Irmãs neste dia.  

5. Encontros para jovens e adultos (Caminho Neocatecumenal) 

Às 2as e 5as feiras, às 21:30 horas, com início a 26 de Setembro, na sala de 
reuniões da Igreja de Barcarena, irão decorrer Encontros orientados pelo 
Caminho Neocatecumenal e destinados a Jovens e Adultos. Todos estão 
convidados a participar nestes Encontros. 
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UM DEUS QUE AMA SEM TER EM CONTA OS MÉRITOS 

Quem são os destinatários das parábolas de Jesus, no Evangelho deste Domingo (Lc 
15, 1- )?à Oà ve sí uloà i t odutó ioà ãoà deixaà dúvidas:à Osà pu li a osà eà osà
pecadores aproximaram-se todos de Jesus para O ouvirem. Mas os fariseus e os 
escribas murmuravam entre siàdize do:à Esteàho e àa olheàosàpe ado esàeà o eà
o àeles .àJesusàdisse-lhes então a seguinte parábola... (Lc 15, 1-3). Essesà eles à ãoà

são os discípulos, e não são os pecadores, mas os fariseus, os escribas, portanto os 
justos .à Éà est a ho,à asà éà ve dade: quem é chamado à conversão não são os 
pe ado es,à asàosà justos . 

Os escribas e os fariseus não compreendem o comportamento de Jesus e acusam-
O,à ãoàdeà te à o paixãoàdosàpe ado es,à asàdeào ga iza àu aà festaàpa aàeles.à

Por isso, querem uma explicação do banquete em que Ele participa. Para Se 
defender e para justificar o Seu procedimento, Jesus conta as três parábolas 
narradas do Evangelho de hoje. Estas parábolas são uma tentativa de clarificar as 
ideiasà ãoàaosàpe ado es,à asàaosà justos à ueàestãoàescandalizados. 

Examinemos a cena com atenção: nas três parábolas fala-se de alegria – que, no 
entanto, nem todos partilham – e organiza-se uma festa – na qual nem todos 
tomam parte. Quem está dentro e quem está de fora? 

Osàpe ado esàe a à ge teàpe dida ,àeram moedas e ovelhas perdidas, mas agora já 
estãoà todos à àvoltaàdeàJesus.àVive àe à asaà o àEle,àestãoàaàfaze àaàfesta,à o e à
alegremente. Por isso, quem tem agora necessidade de um apelo à conversão não 
sãoàeles,à asàosà justos .àásà ove taàeà oveàovelhasàsãoàosà justos ,àsãoàasà oveà
dracmas, os filhos mais velhos (parábola do filho pródigo), que se arriscam a perder 
a festa. Estes, não compreendendo o que está a acontecer, são apanhados de 
surpresa pela nova realidade. 

O vosso Pároco 

Padre Mário Faria Silva 

 
Domingo, 11 de Setembro de 2016 
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XXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM – ANO C 
Ex 32, 7-11.13-14; Salmo 50 (51); 1 Tim 1, 12-17; Lc 15, 1-32  

 

á i,à“e ho ,àosà eusàl iosàeàaà i haà o aàa u ia àoàvossoàlouvo  (Sl 50 (51), 17).  

As leituras deste Domingo em que retomamos a partilha da Palavra são um motivo 
de louvor pelo amor que Deus tem por mim. 

Em todas elas Ele mostra ueàéà u àDeusàdeàpe dão,à le e teàeà o passivo,àle toà
na ira e rico em misericórdia  (Ne 9, 17) perante a fragilidade dos Seus filhos 
adoptivos. 

É um Deus que não esquece a promessa de Vida Eterna feita no meu Baptismo e 
que não se cansa de perdoar as minhas infidelidades, quando não O prefiro a Ele 
nas minhas atitudes e escolhas. 

A figura do paià ueà“.àLu asàap ese taà aàpa olaà o u e teà ha adaàdoà filhoà
p ódigo àéàaàdeàalgué à ueàa siavaàoà o e toàdoàa epe di e toàeàdoàpe dão 
desde o dia em que o filho saiu de casa. 

O filho, ao contrário, é tocado pelo arrependimento quando começa a passar mal, 
quando se vê sem futuro e sem saída no caminho que quis percorrer. 

Esta palavra convida-me a regressar ao Pai logo que o caminho que tomo se 
distancia dele. Convida-me a não perder o contacto visual com o Seu olhar. 

Quanto mais longe me levar o meu pecado, maior será o risco de me perder e de 
me magoar, a mim e aos outros, porque o pecado não é inócuo, tem 
consequências. 

Para isso é necessário que procure ter sempre o ouvido aberto ao Seu Espírito e à 
Palavra do Seu Filho para, antes de mais, ter consciência de que me estou a afastar. 

Diariamente, na oração da manhã, a Igreja reza as palavras do Salmo 94 (95): 
Que àde aàouvísseisàhojeàaàsuaàvoz:à«Nãoàe du eçaisàosàvossosà o açõesà …)» . 

Hoje, diz o rei David no Salmo 50 ãoà eti eisàdeà i àoàvosso espí ito à “là5 à 5 ),à
13). 

A escuta vem primeiro. Pelo ouvido aberto entra o sussurro do Espírito que pode 
chegar ao coração e transformar a vontade. Como o instinto leva as crianças que 
caem e se magoam a correr para o pai ou para a mãe, assim também o Espírito 
impele o pecador a procurar Deus. 

E com o abraço terno de Deus nasce o louvor na boca do filho ou, como no salmo 
de hoje, do rei pecador: a i,àSenhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o 
vossoàlouvo .   
Filipa Aguiar Ferreira 

 

No início do novo ano pastoral … 
ápósàoà ha adoà te poàdeà fé ias ,àpor todo o lado, e também nas nossas 
comunidades paroquiais a vida retoma o seu ritmo habitual. 

Na sua mensagem para este novo ano pastoral, o nosso Patriarca diz-nos: 

Esta os o a o 6 da era de Cristo, vivendo o que com Ele começou e só 

o  Ele pode p og edi . … Neste se tido, pode dize -se que o nosso programa 

essencial está feito há dois milénios. Para leigos, consagrados e clérigos, 

trata-se de, pela palavra e pelo testemunho, partilhar com cada pessoa e em 

ada o e to a possi ilidade p op ia e te ist  de vive . Qua do as e, 
cresce e morre, que seja com Cristo; quando goze de saúde, a perca ou a 

recupere, que seja com Cristo também; e o mesmo quando ria ou quando 

chore, quando trabalhe ou descanse, quando estude e descubra, quando reze 

e contemple . 

E continua: Nos dias e  ue vive os, … a ova eva gelizaç o sig ifi a 
redescobrir e partilhar o modo cristão de ser, como possibilidade concreta de 

vida e  a u d ia. … É po  isso ue um novo ano pastoral – como este de 

2016-2017 – só pode ter como plano e programa, no que toca ao essencial, 

alcançar uma catequese, uma liturgia e uma ação sociocaritativa sempre 

mais conformes com as palavras e atitudes com que Jesus há dois mil anos 

inaugurou o Reino. … Diante das dificuldades que certamente tocarão a cada 

um - família a família, comunidade a comunidade - coloquemo-nos 

filialmente diante de Deus, neste ano e sempre. Demos-Lhe oportunidade 

para construir também em nós e por nós o seu Reino, como só Ele sabe e 

pode. … . 

Na nossa paróquia, o início deste ano pastoral éà a ado àpelaà ele açãoà
de um acontecimento.  

No próximo domingo, dia 18 de Setembro, toda a comunidade paroquial de 
S. Pedro de Barcarena eleva a Deus hino de acção de graças porque, no Seu 
Amor Infinito, chamou o nosso Pároco ao Ministério Sacerdotal e, há cinco 
anos, o enviou para ser o nosso Pastor. 

Alegramo-nos em Deus por estes cinco anos de vida e missão sacerdotal do 
nosso Pároco. Ser Padre foi, é e será sempre um desafio para o mundo. 

Ao chamamento de Deus e da Igreja, o Padre Mário olo ou-se sempre no 

egaço  de Maria Santíssima, foi fortificado pelo Seu amor e, como Ela, 
p o u iouàoàseuà si à o àge e osidade. 
Obrigado Padre Mário por ser o nosso Pastor! 

Diácono Carlos M. Borges 


