PROGRAMA
12 e 13 de novembro (sábado e domingo): Feira das Colheitas.
12 de novembro (sábado): Magusto da Paróquia, a partir das 15h.
13 de novembro (domingo): Dia dos seminários diocesanos.
14 de novembro (2ª feira): Catequese de adultos, das 17h 30m - 18h 30m.
14 de novembro (2ª, 3ª e 4ª feira): Catequese de pais, sala junto à secretaria da paróquia, das 18h 30 às 19h 30.
14 de novembro (2ª feira): Reunião Legião de Maria, às 21h.
15 de novembro (3ª feira): Reunião Grupo Litúrgico, às 21h 30m.
15 de novembro (3ª feira): Noites de trabalho Voluntários VIN POR TI, às
21h 30m.
16 de novembro (4ª feira): Famílias Anónimas, às 21h 30m.
16 de novembro (4ª feira): Ensaio Grupo Cantate Domino, às 21h 30m.
17 de novembro (5ª feira): Reunião do Grupo de Universitários, às 21h
30m.
17 de novembro (5ª feira): Reunião Equipa Coordenadora da Catequese,
às 21h 30m.
19 de novembro (sábado): Preparação Festa da Palavra (4º ano da catequese), Igreja e Centro paroquial, das 10h às 15h.
19 de novembro (sábado): Caminhar na Diversidade: 3º encontro de oração, meditação e partilha, às 20h.
19 de novembro (sábado): Reunião ENS 142, às 21h 30m.
19 de novembro (sábado): Noite Jovem: missa, jantar partilhado …, das
18h às 22h 30m.
20 de novembro (domingo): Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei
do Universo.
20 de novembro (domingo): Conclusão do Ano Jubilar da Misericórdia.
“Como em todos os Jubileus celebrados ao longo da história, as razões
que os determinaram, as motivações que lhes deram sentido no coração
de cada Papa e a bênção que trouxeram à Igreja devem permanecer e
continuar para lá do tempo circunscrito da sua realização” (D. António, Bispo
do Porto).

20 de novembro (domingo): Celebração da instituição dos ministérios laicais e encerramento do Ano da Misericórdia, Sé Catedral, às 16h.
Paróquia N.ª Sr.ª da Boavista, Rua Azevedo Coutinho, 103. 4100-101 PORTO.
www.paroquia-boavista.org; info@paroquia-boavista.org. Telf.: 226 002 691

COMUNIDADE
EM CAMINHO
Ano XXXIII, Nº 51, 12 - 19 de Novembro de 2016

Caros amigos
A Palavra de Deus que nos é proposta não é o discurso sobre o “fim do
mundo”, mas sim o discurso sobre o percurso que devemos percorrer, até
chegarmos à plenitude da história humana. Trata-se de uma caminhada
que não nos leva ao abismo, à destruição, ao fracasso, mas à vida nova, à
vida plena. Deve ser uma caminhada que devemos percorrer cheios de
alegria e de esperança. É uma caminhada de dificuldades, de lutas, onde o
bem e o mal se confrontarão sempre. É um percurso onde o mundo novo
irá surgindo, com avanços e recuos, e onde a semente do Reino irá germinando ao seu ritmo. Aos crentes pede-se que reconheçam os sinais do
Reino, que se alegrem porque o Reino está presente e que se esforcem,
todos os dias, por tornar possível essa nova realidade. A nossa vida não
pode ser um ficar de braços cruzados a olhar para o céu, mas um compromisso sério e empenhado, de forma a que cresça o mundo novo da justiça, do amor e da paz. Nessa caminhada, sabemos que não estamos sós,
mas que Deus caminha connosco. É essa presença constante e amorosa
de Deus que permitirá enfrentar as forças do mal, e é essa força de Deus
que permitirá aos discípulos de Jesus vencer o desânimo e o medo.
O nosso futuro está em Jesus. Temos um sinal: a morte e a ressurreição
de Jesus, que são a prova do amor de Deus por nós. É verdade que este
sinal só se pode reconhecer na fé e o próprio Jesus se questionou: “O Filho do Homem, quando vier, encontrará a fé sobre a terra?” A nossa preocupação será sempre dar vida à nossa fé.
Celebraremos de 6 a 13 de Novembro a Semana dos Seminários, sob o
lema “Movidos pela misericórdia de Deus”. Somos todos convocados a
assumir a tarefa da Pastoral Vocacional, que é antes de mais e acima de
tudo um convite ao encontro com o Senhor Jesus. Deve levar-nos a aprender o estilo de Jesus, que passou pelos lugares da vida quotidiana daqueles que chamou e passou sem pressa.
Pe. Feliciano Garcês, scj

XXXIII DOMINGO TEMPO COMUM
LEITURA I – Leitura da Profecia de Malaquias (Mal 4,1-2)
Há-de vir o dia do Senhor, ardente como uma fornalha; e serão como a
palha todos os soberbos e malfeitores. O dia que há-de vir os abrasará –
diz o Senhor do Universo – e não lhes deixará raiz nem ramos. Mas para
vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, trazendo nos seus
raios a salvação. Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 97 (98)

Refrão: O Senhor virá governar com justiça.
Cantai ao Senhor ao som da cítara,
ao som da cítara e da lira;
ao som da tuba e da trombeta,
aclamai o Senhor, nosso Rei.
Ressoe o mar e tudo o que ele encerra,
a terra inteira e tudo o que nela habita;
aplaudam os rios
e as montanhas exultem de alegria.
Diante do Senhor que vem,
que vem para julgar a terra;
julgará o mundo com justiça
e os povos com equidade.
LEITURA II – Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses (2Tes 3, 7-12)
Irmãos: Vós sabeis como deveis imitar-nos, pois não vivemos entre vós
desordenadamente, nem comemos de graça o pão de ninguém. Trabalhámos dia e noite, com esforço e fadiga, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não é que não tivéssemos esse direito, mas quisemos ser
para vós exemplo a imitar. Quando ainda estávamos convosco, já vos
dávamos esta ordem: quem não quer trabalhar, também não deve comer.
Ouvimos dizer que alguns de vós vivem na ociosidade, sem fazerem trabalho algum, mas ocupados em futilidades. A esses ordenamos e recomendamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente,
para ganharem o pão que comem. Palavra do Senhor.

ALELUIA
Lc 21,28 - Erguei-vos e levantai a cabeça,
porque a vossa libertação está próxima.
EVANGELHO de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas (Lc 21,5-19)
Naquele tempo, comentavam alguns que o templo estava ornado com belas pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: «Dias virão em que, de tudo
o que estais a ver, não ficará pedra sobre pedra: tudo será destruído». Eles
perguntaram-lhe: «Mestre, quando sucederá isso? Que sinal haverá de
que está para acontecer?» Jesus respondeu: «Tende cuidado; não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão: “sou eu”; e ainda:
“O tempo está próximo”. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e
revoltas, não vos alarmeis: é preciso que estas coisas aconteçam primeiro,
mas não será logo o fim». Disse-lhes ainda: «Há-de erguer-se povo e reino
contra reino. Haverá grandes terramotos e, em diversos lugares, fomes e
epidemias. Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais no céu. Mas
antes de tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e hão-de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e
governadores, por causa do meu nome. Assim tereis ocasião de dar testemunho. Tende presente em vossos corações que não deveis preparar a
vossa defesa. Eu vos darei língua e sabedoria a que nenhum dos vossos
adversários poderá resistir ou contradizer. Sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a alguns de vós e
todos vos odiarão por causa do meu nome; mas nenhum cabelo da vossa
cabeça se perderá. Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Palavra da salvação.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Feira das Colheitas
12 e 13 de novembro (sábado e domingo): Feira das Colheitas.
No sábado, a partir das 15h, realiza-se o magusto da Paróquia.
Horário de sábado: 15h às 20h 30m, inclui o magusto da paróquia.
Horário de domingo: 11h às 14h 30m e 18h às 20h 30m.

