FÉRIAS A Folha Informativa e os Xavieirinhos
vão de férias nesta semana, como habitualmente.
Os Xavieirinhos regressam com o início das
actividades da Catequese, em Outubro, e a Folha
retoma a sua publicação em meados de Setembro.
Neste período de férias podem encontrar as
notícias da nossa Paróquia no site:
(www.paroquiasfxavier.org).
HORÁRIO DE VERÃO Como habitualmente, as
actividades e o Acolhimento na Paróquia vão ser
reduzidos durante os meses de Julho e Agosto,
prevendo-se o regresso ao horário habitual em
Setembro. Assim, os novos horários, a partir de 01
de Julho, inclusive, são os seguintes:
Julho
De Terça a Sábado
Secretariado: 10h00-13h00
Acolhimento: 17h00-18h30
Missa: 18h30
Agosto
De Terça a Sábado
Secretariado/Acolhimento: 17h00-18h30
Missa: 18h30
Qualquer alteração será comunicada através do
site da Paróquia (www.paroquiasfxavier.org)
ARRAIAIS Recordamos que neste sábado, dia 25,
há Arraial em Caselas.Não Faltem!
15 de Agosto A solenidade da Assunção de
Nossa Senhora, a 15 de Agosto, recai este ano a
uma segunda-feira.
Apesar de habitualmente a Igreja estar fechada
às segundas-feiras, nesse dia haverá Missas
no horário habitual dos Domingos: 10h30 em
Caselas, 12h00 e 18h30 na Igreja Paroquial.
Dinheiros
Bênção das Pastas 821,06 €
Pilates		
120,00 €
Fundo Paroquial
40,00 €
Caixas		
47,20 €
Café/bolos
51,10 €

Evangelho de hoje : Lc 9, 51-6

Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste
mundo, Ele tomou a decisão de Se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Estes
puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos, a fim de Lhe prepararem hospedagem. Mas aquela gente não O quis receber,
porque ia a caminho de Jerusalém. Vendo isto, os
discípulos Tiago e João disseram a Jesus: «Senhor,
queres que mandemos descer fogo do céu que os
destrua?». Mas Jesus voltou-Se e repreendeu-os.
E seguiram para outra povoação. Pelo caminho,
alguém disse a Jesus: «Seguir-Te-ei para onde
quer que fores». Jesus respondeu-lhe: «As raposas
têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos;
mas o Filho do homem não tem onde reclinar a
cabeça». Depois disse a outro: «Segue-Me». Ele
respondeu: «Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar
meu pai». Disse-lhe Jesus: «Deixa que os mortos
sepultem os seus mortos; tu, vai anunciar o reino
de Deus». Disse-Lhe ainda outro: «Seguir-Te-ei,
Senhor; mas deixa-me ir primeiro despedir-me da
minha família». Jesus respondeu-lhe: «Quem tiver
lançado as mãos ao arado e olhar para trás não
serve para o reino de Deus».
Neste período de férias que se avizinha,
não deixemos Cristo de fora. Tentemos arranjar
espaço para o incluir nos nossos dias de
descanso, e preparemo-nos para o ano que se
avizinha, de forma a participar mais na vida da
Paróquia. Lembremos nas nossas orações
o nosso Prior e quem o auxilia.

“Não te extravies; não voltes atrás;
não fiques parado.
Voltemo-nos para o Senhor.”
Santo Agostinho
salmo responsorial

Salmo 15 (16), 1-2a.5.7-8.9-10.11 (R. cf. 5a)
Refrão:

O Senhor é a minha herança
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BOLETIM 977
Domingo XIII do Tempo Comum

Tempo para Deus
Quando chegam as férias muitas vezes pensamos: “o que
fazer? “ De facto, o tempo de descanso não é tempo para
não fazer nada, é sim tempo para fazer coisas diferentes.
Mudamos de ritmo e de horários e dispomo-nos a fazer coisas
que não são habituais no nosso quotidiano e isso é bom
porque nos ajuda a olhar a realidade de maneira diferente.
O tempo das férias não pode ser nunca um tempo sem
Deus. Como se costuma dizer, Deus não tira férias, continua
connosco, a desafiar-nos para que este tempo que nos é dado
seja de facto um tempo de graça, um tempo de encontro,
um tempo de descanso.
Tenho de preparar as férias e colocar Deus nessa preparação…
tempo para rezar… tempo para a Santa Missa… tempo para
ler um bom livro… tempo para conversar com os amigos…
tempo para estar com a família…tempo para visitar alguém
que está sozinho. Assim as Férias fazem sentido e ajudam a
perceber que temos tempo para tudo e que quando voltamos
para a nossa vida do dia-a-dia com o coração cheio, não
regressaremos mais cansados do que quando saímos.
O tempo de descanso é também o momento de nos
colocarmos diante de Deus e de pedir que nos ajude a olhar
o futuro com esperança, a esperança que como nos diz
S. Paulo não nos engana, por causa do Espírito Santo que foi
derramado nos nossos corações e que nos garante a presença
constante de Deus no meio de nós.
Padre Valter
Desejo a todos umas excelentes férias,
DOMINGO: Domingo XIII do Tempo Comum. 1 Reis 19, 16b. 19-21; Gal 5, 1. 13-18; Lc 9, 51-62 Segunda-feira: S. Cirilo
de Alexandria, bispo e doutor da Igreja. Am 2, 6-10. 13-16; Mt 8, 18-22 Terça-feira: S. Ireneu, bispo e mártir. Am 3, 1-8;
4, 11-12; Mt 8, 23-27 Quarta-feira: Solenidade de S. Pedro e S. Paulo, Apóstolos. Act 12, 1-11; 2 Tim 4, 6-8. 17-18; Mt
16, 13-19 Quinta-feira: Primeiros Santos Mártires da Igreja de Roma. Am 7, 10-17; Mt 9, 1-8 Sexta-feira: Am 8,
4-6. 9-12; Mt 9, 9-13 Sábado: Am 9, 11-15; Mt 9, 14-17 Próximo Domingo: Domingo XIV do Tempo Comum. Is 66,
10-14c; Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20 ou Lc 10, 1-9

Escutai o que vos digo
Madre Teresa de Calcutá

Todos nós devemos consagrar tempo ao silêncio e à contemplação, especialmente se vivemos em grandes cidades, onde só há agitação.
Foi por isso que eu decidi abrir a nossa primeira casa de irmãs contemplativas, cuja vocação
é rezar durante a maior parte do dia, em Nova
Iorque e não nos Himalaias, porque senti que
são as cidades que mais precisam de silêncio e
de contemplação.
Começo sempre a minha oração pelo silêncio,
porque é no silêncio do coração que Deus fala.
Deus é o amigo do silêncio: devemos escutar
Deus, porque não são as nossas palavras que
contam, mas o que Ele nos diz e o que Ele diz
através de nós.
A oração alimenta a alma: o que o sangue é
para o corpo, é a oração para a alma. Ela aproxima-nos de Deus; dá-nos um coração purificado e limpo. Um coração puro pode ver a
Deus, falar com Ele e ver o Seu amor na pessoa
de cada um dos nossos irmãos.
Se o vosso coração é puro, sois transparentes
diante de Deus, não dissimulais nada, e Ele
pode retirar do vosso coração o que quiser.
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Cristina Caldas

Sempre me admirou a forma como o Sr Prior
confia nos seus colaboradores e delegou
completamente esta responsabilidade.
Eu bem queria que ele revisse os textos, que
escolhesse qual das leituras se fazia (na Missa das crianças só é costume ler uma das
primeiras leituras), que verificasse as orações
dos fieis... mas não! Dizia-me sempre que eu
tinha capacidade de o fazer sozinha. Até me
pediu, em certa altura, que fizesse as orações dos fiéis, numa das ocasiões em que o
Sr. Cardeal Patriarca, D. José Policarpo, veio
celebrar na nossa paróquia, e mais recentemente, numa situação idêntica com o actual
Cardeal D. Manuel Clemente.
Comecei a frequentar a Paróquia em 1996,
quando a minha filha mais velha começou a
ir à Missa. Nessa altura vivíamos em Miraflores, mas a Missa das crianças de S. Francisco
Xavier era a que, nas redondezas, me pareceu mais adequada para as crianças gostarem de ir à Missa.
No ambiente daquela Missa, os pais eram
rapidamente envolvidos para colaborar. Um
dia, no fim de uma celebração penitencial, o
Sr Prior desafiou-me para colaborar na tarefa de adaptar as leituras do dia para linguagem adaptada às crianças. Longa penitência,
que se prolonga desde há quase 20 anos!!!
(isto, claro, é uma forma de falar, porque o
faço com muito gosto!).
No início fazíamo-lo rotativamente, com
mais algumas mães mas, ao fim de uns
largos meses, acabei por ficar só eu, com o
apoio da minha mãe.

No início do Advento de 2002, resolvi “repescar” a folha infantil da Paróquia, “os Xavierinhos”, que a Ana Cid tinha publicado durante
algum tempo, sem conseguir continuar.
Ao início deu bastante trabalho, era tudo
novo, mas depois começou a entrar na rotina…
Passados alguns anos, o João Pinheiro de Almeida descobriu a banda desenhada a que
chamamos “O Evangelho aos quadradinhos”,
que hoje integra os Xavierinhos, originário de
um site do México. Recebia-o de alguém que
o traduzia para Português e mandava-mo.
Mas, passado algum tempo, deixou de o receber já traduzido e passou a ter ele a tarefa
de o traduzir!
Depois surgiu o site da Paróquia, e lá passou
ele, também, a pôr os Xavierinhos online, e a

chamar-me a atenção quando me engano em qualquer coisa (e não são assim
tão poucas vezes!).
Nesta altura, vamos no 14º ano de Xavierinhos e mais alguns de leituras adaptadas para as crianças, e o trabalho de
equipa está bastante bem coordenado:
eu envio as leituras e orações dos fiéis
para a Xana Braga, que as coloca nos ficheiros a projetar durante a Missa.
Mando os Xavierinhos para o João Pinheiro de Almeida, que os coloca on-line.
Imprimo tudo (leituras e Xavierinhos), e
estão na Igreja à sexta-feira à tarde, a
tempo de levar alguns exemplares para
Caselas.
No Advento e na Quaresma coordenamos as respetivas campanhas de preparação com a catequese e costumo também ajudar com a elaboração do livrinho
da Primeira Comunhão.
Sei que falta alguma inovação aos Xavierinhos mas, sozinha, é melhor não tentar
fazer mais do que consigo!
Vou-me limitando a mudar o visual
(novo cabeçalho), e atualizar algumas
coisas.
Se alguém quiser colaborar com novas
ideias, é sempre benvindo! Fale comigo,
e fazemos uma revolução neste trabalho
para as crianças.

