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COMUNIDADE EM MOVIMENTO

HABEMUS PAPAM

09.00h - Eucaristia

10.30h - Acolhimento

11.00h - Eucaristia

(Não haverá missa das 10.15h, 11.30h e 18.30h)

12.30h - Almoço - Festa dos Sabores

Pretendemos fazer deste almoço uma oportunidade de saborearmos a
gastronomia de Portugal e de outros países (Minho, Trás-os-Montes, Beiras,
Estremadura/Ribatejo, Alentejo, Algarve, Ilhas, África, Ásia, Américas...).
É de algumas destas regiões/países?
Traga comidas, doces, bebidas (água-pé e bebidas para as crianças...)

Também haverá uma tenda com sabores para crianças e outra da
responsabilidade do projeto partilhar.com…
És mais pequeno/a? Não gostas muito das comidas tradicionais? Traz algo de
que tu gostes para partilhar com as outras crianças…

14.30h - Apresentação do Programa Pastoral 2014-2015

15.30h - Momento Cultural de “S.Martinho”

16.30h - Magusto - Tragam castanhas… já prontinhas a assar!
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DOMINGO, 09 de Novembro de 2014



NOVO ANO PASTORAL
Na sequência do Sínodo dos Bispos para a Nova Evangelização e da Exortação Apostólica

Evangelium Gaudium, e também dos 300 anos de elevação da diocese de Lisboa a Patriarcado, o nosso
Patriarca, D. Manuel Clemente colocou a diocese de Lisboa em itinerário sinodal subordinado ao tema “
O sonho missionário de chegar a todos”.

Este sínodo decorrerá durante os próximos dois anos e, de uma forma ou de outra, todos serão

chamados a dar o seu contributo. Vão ser lançados 5 guiões de reflexão com os seguintes temas:

- “A transformação missionária da Igreja”;

- “Na crise do compromisso comunitário”;

- “O anúncio do Evangelho”;

- “A dimensão social da evangelização”;

- “Evangelizadores com Espírito”.

A nossa comunidade paroquial está convidada a integrar este ritmo sinodal. Ele irá marcar o nosso
ritmo pastoral. No tempo oportuno, será dado a conhecer de que forma poderemos participar neste Sínodo!
Desde já, fica o convite para que todos participemos!

E, porque em Outubro teve lugar o Sínodo Extraordinário dos Bispos sobre a Família, também
daremos um lugar de destaque a este tema no nosso programa pastoral de 2014-2015.

NOVO PÁROCO!

A coincidir com o novo ano Pastoral, registamos a entrada do novo pároco, Pe Fr.
Agostinho Marques de Castro. Essa nomeação foi oficializada em 16 de Julho de
2014 e a entrada solene no dia 28 de Setembro de 2014.

Frei Agostinho Marques de Castro nasceu a 9 de Setembro de 1974, na freguesia
de São Paio de Figueiredo, concelho de Guimarães. Foi baptizado a 10 de Novembro

de 1974, na paróquia onde nasceu, e crismado em Maio de 1998 na Sé de Braga. Segue o curso normal de
formação no Seminário e da formação académica.

A 27 de Novembro de 1999, liga-se
definitivamente à Ordem Carmelita fazendo a Profissão
Solene na Capela da Casa São Nuno, em Fátima.

A 30 de Janeiro de 2000, é ordenado Diácono,
na Igreja Paroquial de Santo António dos
Cavaleiros, em cerimónia presidida por D. José
Alves, Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa.

A 6 de Agosto de 2000, é ordenado sacerdote,
na localidade de S. Paio de Figueiredo (Guimarães),
sua terra natal, em cerimónia presidida por D.
António Vitalino Dantas, Bispo de Beja.

Em 23 de Abril de 2008 foi eleito Superior
Maior da Ordem do Carmo em Portugal para o triénio
2008/2011 e reeleito para o triénio 2011/2014.

Com o Frei Agostinho, continuam a colaborar
na paróquia o Pe António Alves, o Pe Pedro
Monteiro e o Frei Rui Pedro Ferreira.

Agradecimento ao Pe Ricardo Rainho

O Comunidade em Movimento, assim como toda a

paróquia acolhe o Pe Agostinho, ao mesmo tempo

que agradece todo o trabalho do pároco anterior,

Pe Frei Ricardo dos Reis Rainho, actual Comis-

sário-Geral da Ordem do Carmo em Portugal.

Ao Pe Ricardo agradecemos todo o empenho

pastoral, toda a dedicação e todo o tempo que

dedicou a esta comunidade paroquial.

Que o Senhor Deus o recompense por todo o

dinamismo, por toda a proximidade e por todo o

amor que colocou nesta missão!

Fazemos votos que Deus permita que ele assim

continue no novo serviço a que foi chamado!

Ao Pe Ricardo, o nosso obrigado!



 Centenário de Sta teresa de Ávila:

CONGRESSO SOBRE A MÍSTICA CRISTÃ
Integrado na celebração dos 500 anos do

Nascimento de Santa Teresa de Ávila, realizou-se, entre
os dias 17 e 19 de Outubro, em Fátima, o II Congresso
Teresiano sobre o tema a “Experiência Mística Cristã”.
Participaram cerca de 250 pessoas oriundas das mais
diversas proveniências.

As conferências procuraram responder à questão:
Quem são os místicos? O que é a Mistíca?

Os místicos são pessoas que levam Deus a sério.
São buscadores de Deus. São pessoas totalmente livres.
Fazem a sua busca genuína e não entram em choque com
o Magistério da Igreja. Fazem uma experiência profunda
de Fé – às vezes através de factos extraordinários, mas
não necessariamente – em que estabelecem uma relação existencial com Deus.

Essa experiência é sempre um dom de Deus para o próprio, mas sobretudo, para este o transmitir aos irmãos
e irmãs.

A Mística é a união com Cristo. Todos são chamados a esta experiência de Deus em Jesus Cristo. “O
Cristão ou é místico ou não é Cristão” (Karl Rahner).

Foram uns dias de grande riqueza espiritual e por tudo isto o nosso muito obrigado ao Senhor e a toda a
organização. É bom que continuemos a juntarmos para reflectir sobre temas importantes para quem crê. Como diz
a própria Sta Teresa “Se nós na vida nos juntamos para tantas coisas, porque é que não nos juntamos para as coisas
de Deus?.

Podem conhecer  melhor os temas deste Congresso e a figura de Sta Teresa, visitem os sites:

www.teresa-de-jesus.carmelitas.pt e http://www.paravosnaci.com/

BEATIFICAÇÃO DO  PAPA PAULO VI
O Papa Paulo VI foi beatificado no dia 19 de

Outubro no Vaticano, numa cerimónia que constituiu

também uma homenagem ao pontífice que concluiu o

Concílio Vaticano II.

“A respeito deste grande Papa, deste cristão

corajoso, deste apóstolo incansável, diante de Deus hoje

só podemos dizer uma palavra tão simples como sincera

e importante: obrigado! Obrigado, nosso querido e

amado Papa Paulo VI”, declarou o Papa Francisco, na

homilia, provocando uma salva de palmas das dezenas

de milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro.



Lobitos do nosso Agrupamento conseguem

 Insígnia Mundial do Ambiente

Durante o ano escutista de 2013/2014, a Alcateia do
Agrupamento da nossa paróquia desenvolveu um projecto,
visando a obtenção da Insígnia Mundial do Ambiente. Esta
insígnia, desenvolvida pela Organização Mundial de
Escutismo e aplicada, nos vários países com as devidas
traduções e alterações, visa estimular as crianças e jovens
no que respeita ao cuidado e protecção do meio ambiente.
No caso específico do Corpo Nacional de Escutas, e tendo
em conta o desenvolvimento saudável da área Espiritual
dos escuteiros, este projecto reveste-se também de uma
importância acrescida da valorização da Natureza enquanto
criação Divina.

Numa primeira fase, foram desenvolvidas várias
actividades, num total de 6, visando relembrar/ensinar os
nossos lobitos um pouco sobre o meio ambiente que nos
rodeia e a interacção que o Homem tem com o mesmo.
Numa segunda fase, foi levada a cabo, com o apoio da Junta
de Freguesia de Santo António dos Cavaleiros, uma Acção
Ambiental, de forma a usar os conhecimentos adquiridos
em prol do bem da comunidade em que estamos inseridos.

Seguindo os ideais do fundador do Escutismo, Baden Powell, todo e qualquer escuteiro deverá
sempre “deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrou”. Da mesma forma e de acordo com B.P.,
olhando para a beleza e perfeição da Natureza, é impossível não ver nela o toque divino do seu criador.
Desta forma, a Alcateia 60 do Agrupamento 495 utilizou este projecto enquanto ferramenta escutista de
educação para a fé.

Visite Página WEB: http://www.paroquia-sac.web.pt/
Facebook da Catequese: https://www.facebook.com/pages/Catequese-Sac

O processo de beatificação, iniciado em 11 de Maio de 1993, foi aprovado a 10 de Maio passado,

pelo Papa Francisco.

Giovanni Montini que escolheu o nome de Paulo para mostrar a sua missão de propagação da

mensagem de Cristo, como São Paulo, tornou-se Papa a 21 de Junho de 1963, tendo sido o primeiro

líder da Igreja Católica a viajar pelos cinco continentes e o primeiro a conversar com o líder da Igreja

Anglicana e com os dirigentes das diversas Igrejas Ortodoxas do Oriente.

Esteve à frente dos destinos da Igreja Católica de 1963 a 1978, apanhando o período agitado do

Maio de 68. Foi o Papa do Concílio Vaticano II (1962/1965), que foi iniciado pelo seu predecessor

João XXIII, e instituiu o Sínodo, um órgão consultivo da Igreja. (Fonte: Jornal Público).


