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Não é bom que o homem esteja só.
Queridos irmãos,
Iniciamos mais um ano pastoral, e com ele a publicação do Diálogo, que procura, a
seu modo, ser lugar de encontro entre os membros desta comunidade paroquial, espelhando o contributo de cada um de nós para a ediﬁcação desta Igreja que peregrina em Olivais
Sul.
No início de Outubro, Mês do Rosário e das Missões, somos chamados a ser o povo
da oração e da docilidade, a exemplo da Virgem Maria, para acolher todos os desaﬁos deste
novo ano: a XV Assembleia-Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre os jovens que se
reúne em Roma desde o dia 1 de Outubro, as interpelações pós-sinodais da Igreja de Lisboa
que nos convida “a viver a liturgia como lugar de encontro "e o Ano Missionário convocado
pelos Bispos de Portugal. Trata-se de acolher, na nossa vida e na vida da comunidade, o Mistério de Cristo que nos arrasta consigo para o Pai. Neste mês de Outubro somos desaﬁados
pelo Papa Francisco que nos convida a rezar o terço diariamente pela unidade da Igreja.
Conduzidos pela Virgem Mãe e pela intercessão do Arcanjo São Miguel, pedimos a Deus que
guarde a Igreja da acção do Maligno que divide, confunde, afasta-nos de Deus e dos irmãos.
Num tempo em que todas as dimensões da nossa vida parecem condenadas à sua
condição passageira e transitória, fruto do nosso modo consumista de encarar todas as coisas, a proposta do Evangelho para a família assenta na solidez da relação que rejeita o rela>vismo e assume o risco da aventura a dois, com a assunção dos fracassos e das vitórias. Unidos por Deus, porque não é bom que o homem esteja só, o vínculo matrimonial entre o
homem e a mulher, que dá origem a uma nova família, é sinal do amor com que Jesus ama a
Igreja, isto é, um amor gratuito que não se procura a si mesmo, um amor livre capaz de atravessar todas as barreiras, um amor incondicional, sem limites e sem reservas. Rezemos pelas famílias da nossa Paróquia, sobretudo pelas que estão fragilizadas pelo pecado e pela
dor, para que encontrem em Jesus um novo caminho para o Amor.
Saúda-te com es>ma,
Pe. Bruno Machado

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO
MC 10, 2-16
Deus criou-nos à Sua imagem e semelhança e não nos fez para vivermos sós, mas
em relação uns com os outros. Por amor
dá-nos a liberdade de aceitarmos, ou não,
o projeto de vida que tem para cada um
de nós. Esta liberdade não deve ser desperdiçada, optando pelo que é mais fácil,
abandonando tudo e todos só porque se
está farto ou porque aquilo que antes queríamos agora já não nos interessa. Liberdade é ser responsável pelas próprias escolhas. Jesus responde à provocação que lhe
é feita, recordando-nos a Criação e daquele que é o sonho de Deus para nós. Dá como exemplo os mais pequeninos, que sabem acolher e amar de coração puro. Senhor, ajuda-me a ver mais com o coração, a
saber acolher e a amar melhor os outros.
Obrigada.
Felicidade Vieira
Catequista

CONFERÊNCIAS DE
S. VICENTE DE PAULO
No ﬁnal das Eucaris>as do próximo domingo dia 14 de Outubro (incluindo a Vesper>na de sábado, dia 13), os Vicen>nos
farão o habitual peditório para os nossos
irmãos mais necessitados.
Sejamos generosos.

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NO
27º DOMINGO DO TEMPO
COMUM
1ª Leitura - Gn 2, 18-24
O Senhor Deus [...] criou uma
mulher e trouxe-a para o homem. O homem então disse:
«Este é, realmente, o osso dos
meus ossos e a carne da minha
carne!.
Salmo - 127
Feliz aquele que teme o Senhor
e anda de acordo com os seus
caminhos!
2ª Leitura - Hb 2, 9-11
Aquele para quem e por quem
todas as coisas existem, queria
levar uma mul>dão de ﬁlhos para a sua glória.
Evangelho - Mc 10, 2-16
Deus os fez homem e mulher.
Por causa disso, o homem deixará seu pai e sua mãe, [...] e ambos se tornarão uma só carne.
.

Salmo Responsorial

O Senhor nos
abençoe em toda
a nossa vida.

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS
Sábados: Vespertina , em S. José às 18.30 h.
Domingos: Na Igreja de S. José às 09.30 h. e 11.00 h.;
Na Igreja Paroquial às 12.00 h. e 18.30 h.

HORÁRIOS DE INVERNO
Retomámos, a par>r do passado dia 2
de Outubro, os horários de inverno
das Celebrações, que são os seguintes:
DE SEMANA:
De 3ª a 6ª s feira
– às 09.00 h., na Igreja de S. José.
– às 18.30 h., na Igreja Paroquial.
AOS SÁBADOS:
- Às 09.00 h., na Igreja Paroquial,
- Celebração Vesper5na, às 18.30 h.,
na Igreja de S. José.
AOS DOMINGOS
- Às 09.30 h. e às 11.00 h., na Igreja de
S. José;
- Às 12.00 h. e às 18.30 h., na Igreja
Paroquial.
Também retomámos a Exposição e
Adoração do San8ssimo Sacramento.
Assim, haverá Exposição do SanTssimo
Sacramento na Igreja Paroquial, às
terças-feiras, das 16.00 h. às 18.00 h.
e na Igreja de S. José, às quintas-feiras,
das 09.30 h. às 17.00 h.

ESCOLA DE LEIGOS - CURSO
ESPECÍFICO SOBRE A LITURGIA
No primeiro semestre deste Ano Pastoral teremos na nossa Paróquia o
Curso da Escola de Leigos sobre a Liturgia. As aulas começam no dia 10 de
Outubro, às 21h15 no Salão da Igreja
de São José e terminam em Fevereiro.
O formador é o Cónego Francisco Tito.
Poderá fazer a inscrição no próprio dia
10 de Outubro (primeira aula).

MÊS DE OUTUBRO
MÊS DO ROSÁRIO
Á semelhança do ano passado, durante o mês de Outubro, mês do Rosário,
estamos a rezar o terço em comunidade, com a par>cipação dos vários grupos e movimentos da Paróquia, às
21.30 h., na Igreja de São José. Começámos já no passado dia 1.

PADRE FERNANDO ANTÓNIO
O P. Fernando António, que veio para
a nossa Paróquia em Setembro de
2016, foi chamado a outra missão e
desde o passado dia 30 de Setembro
deixou de colaborar na nossa Paróquia.
Ao P. Fernando desejamos as maiores
felicidades nas suas novas funções.

ALTERAÇÃO DO
HORÁRIO DE MISSA
No próximo domingo, dia 14 de Outubro, não haverá a Missa das 11.00 h.,
na Igreja de S. José, e a Celebração das
12.00 h., na Igreja Paroquial será antecipada para as 11.30 h., devido ao
compromisso da Catequese.
Haverá a Missa das 18.30 h., na Igreja
Paroquial.

A PALAVRA EM CADA DIA
De 8 a 14 de Outubro
8 - Gl 1, 6-12; Sl 110; Lc 10, 25-37
9 - Gl 1, 13-24; Sl 138; Lc 10, 38-42
10 - Gl 2, 1-2, 7-14; Sl 116; Lc 11, 1-4
11 - Gl 3, 1-5; Sl Lc 1, 69-75; Lc 11, 5-13
12 - Gl 3, 7-14; Sl 110; Lc 11, 15-26
13 - Gl 3, 22-29; Sl 104; Lc 11, 27-28
14 - Sb 7, 7-11; Sl 89; Hb 4, 12-13;
Mc 10, 17- 30

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DE SEMANA
De 3ª a 6ª: Na Igreja de S. José às 09.00 h., na Igreja Paroquial às 18.30 h.
Sábados: Na Igreja Paroquial às 09.00 h.

Vida em Comunidade
Calendário Paroquial
8 a 14 de Outubro - Recitação do Terço do Rosário, na Igreja de S. José,
às 21.30 h.
8 de Outubro - Início das Aulas da Academia Sénior.
9 de Outubro - Reunião do Movimento Cristão de Reformados - Vida
Ascendente, às 15.00 h., na Igreja
de S. José.
9 de Outubro - Reunião de Leitores, às
19.00 h., na Igreja de S. José.
10 de Outubro - Reunião dos peregrinos à Terra Santa, às 19.15 h., na
Igreja de S. José.
10 de Outubro - Início da Escola de
Leigos – Curso sobre Liturgia, às
21.30 h., na Igreja de S. José.
10 de Outubro - Curso Iniciação de
Catequistas, às 21.00 h., na Igreja
de Santa Clara.
11 de Outubro - Reunião da Pastoral
da Saúde, às 15.00 h., na Igreja de
S. José.
11 de Outubro - Reunião de Pais do
Agrupamento, às 21.00 h., na Igreja Paroquial.
12 de Outubro - Reunião da Equipa de
CPB - Centro de Preparação Batismal, às 21.30 h., na Igreja Paroquial.
13 de Outubro - Encontro de Introdução à Metodologia dos Catecismos,
às 09.30 h, na Igreja de Alfragide.

14 de Outubro - Acolhimento das
Crianças do 1º Ano e Compromisso de Pais, Crianças, Adolescentes, Catequistas e Dirigentes do
Agrupamento 230 do CNE, na
Igreja Paroquial, às 11.30 h.

NOVO VIGÁRIO PAROQUIAL

P. TIAGO JOSÉ DE QUADROS ESTEVES
O Senhor Patriarca nomeou Vigário
Paroquial das Paróquias de Nossa
Senhora da Conceição e de Santa
Maria dos Olivais o Padre Tiago Esteves, recentemente ordenado presbítero. No passado dia 30 de Setembro (Domingo) o Pe. Tiago Esteves
presidiu à celebração da Eucaris>a
às 12.00 h na Igreja Paroquial, seguindo-se um almoço par>lhado.
Rezemos pelo Pe. Tiago e con>nuemos a rogar ao Senhor da Messe que
suscite na nossa comunidade numerosas vocações sacerdotais.
O Diálogo saúda o novo membro da
Equipa Pastoral.

ALMOÇO DE ANGARIÇÃO DE
FUNDOS, PARA O
CENTRO SOCIAL
No próximo domingo, dia 14 de Outubro, teremos um almoço de angariação de fundos para o Centro Social Paroquial.
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