
   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tempo de recomeço e de novas oportunidades de Missão ! 

No Outono as folhas caem, mas isto é apenas o início de um novo 
ciclo. Deus na sua sabedoria criou a vida em ciclos, cada um com seu 
propósito e função: “Neste mundo, tudo tem a sua hora, cada coisa 
tem o seu tempo próprio. Há o tempo para nascer e o tempo para 
morrer; o tempo de plantar e o tempo de arrancar” Ecl 3, 1-2. 

Na nossa vida em sociedade, a cada ano, o Outono representa um 
novo recomeço. Após retemperarmos as nossas forças durante as 
férias, surge o novo ciclo com o regresso ao trabalho, à escola, e às 
rotinas.  

E na nossa vida em Igreja? O que se altera na nossa relação com 
Deus e com a comunidade? Continuamos de “férias” vivendo a nossa 
fé individual, ou partilhamo-la?  

Setembro é o mês do regresso, da rentrée, como adotamos do 
francês, e é importante que esse regresso seja encarado também 
como um recomeço, uma renovação do nosso compromisso com a 
nossa comunidade, pois só em conjunto com a nossa família em 
Cristo, na vivência  partilhada, poderemos fortalecer a nossa fé e 
manter acesa a tocha e levar a luz aqueles com quem contatamos. 

A presença de cada um de nós não nos enriquece só a nós próprios 
mas a toda a comunidade. Vamos abraçar o novo Tempo da Criação 
proposto pelo nosso bispo, vamos fazer-nos presentes nas Eucaristias 
dominicais ... e vamos convidar os amigos a virem à Igreja ! 
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Tempo da Criação 2017 

de 1 Setembro a 4 de Outubro 
 

As Igrejas em todo o mundo celebram entre 1 de Setembro e 4 de 
Outubro o Tempo da Criação. É um movimento ecuménico mundial de 
oração e compromisso que nos é proposto pelos principais líderes reli-
giosos e entre eles o sr Arcebispo de Cantuária bem como pelo Conse-
lho Consultivo Anglicano. A Igreja Lusitana no seguimento da sua mis-
são compromete-se com este movimento. O dia 1 de Setembro foi 
proclamado em 1989 como dia de Oração pela Criação pelo então Pa-
triarca Ortodoxo Dimitrios I e a 4 de Outubro a Igreja Católica Roma-
na e outras Igrejas das tradições Ocidentais comemoram Francisco de 
Assis conhecido por muitos como o autor do Cântico das Criaturas. 

Para sustentar a vivência espiritual e o compromisso concreto dos 
cristãos ao longo das 5 semanas do Tempo da Criação, as Igrejas pro-
duziram um interessante material litúrgico com orações, leituras e 
ações próprias para cada semana. 

Os temas para cada semana do Tempo da Criação são : 

            - alterações climáticas e eco-justiça; 

            - alimentação e justiça ambiental; 

            - água; 

            - energia sustentável; 

            - biodiversidade; 

Como todos sabemos a quinta marca de Missão refere explicitamente: 
“Lutar pela salvaguarda da Integridade da Criação, e pelo sustento e 
renovação da vida na Terra.” 

Vamos então à luta, a esta luta que requer todas as nossa forças físi-
cas e espirituais! Assim Deus nos abençoe. 

Bispo D.Jorge de Pina Cabral 
 

21 de Setembro—Dia Internacional da Paz 
 

MEDITEMOS: 
 

Só quando se suprimir a guerra, se conseguirá também realizar a edu-
cação da juventude no espírito de conciliação, de alegre afirmação da 
vida e de amor para com todos os seres vivos. Nem é de desejar que, 
precisamente os moços mais valorosos, sejam entregues à destruição, 
levada a cabo pela engrenagem, atrás da qual se erguem três potên-
cias formidáveis: a estupidez, o medo e a avidez.  

Albert Einstein 

http://www.igreja-lusitana.org/index.php?option=com_content&view=article&id=557&catid=97


TESTEMUNHO 
Propôs-me a Matilde escrever em breves linhas o que para mim signifi-
ca ser mãe e, em simultâneo, colaboradora dos monitores da Escola 
Dominical, que é frequentada pelas minhas filhas. Qualquer pessoa 
com responsabilidades parentais sabe que a descoberta do mundo pe-
las crianças, geralmente acompanhada de múltiplas interrogações, 
obriga-nos a reaprender para ensinar, recorrendo a explicações mini-
mamente inteligíveis e mais ou menos científicas; ser mãe ou ser pai 
desencadeia, em sentido lato, um “renascimento” de nós próprios. 
Ora colaborar com a ED - onde o meu percurso foi gradual, pois de iní-
cio apenas acompanhava as minhas filhas, então com 3-4 anos, e só 
mais tarde comecei a dar apoio aos monitores - acarreta uma respon-
sabilidade acrescida e complementar ao meu papel de mãe e de edu-
cadora orientada por valores cristãos. Por um lado, estou a lidar com 
outras crianças, para além das minhas filhas, e com todas de-
vo interagir de igual modo, adaptando-me aos anseios e às motivações 
de cada uma; por outro, o que procuro transmitir na ED deve espelhar 
e refletir-se na minha vivência familiar de todos os dias.     
Naturalmente, o “renascimento” enquanto cristã que a ED me tem vin-
do a proporcionar é indissociável da ação do Espírito Santo - 
que toca o meu coração e me ajuda a tocar no coração dos mais pe-
queninos e a fazê-los crescer no amor ao Deus da eterna bondade. 
Um grande obrigado aos monitores da ED, Luís, Letícia e Sofia, pelo 
exemplo e pela amizade, e ao nosso estimado Bispo D. José Jorge, pe-
lo convite para desta forma ser mais ativa na vida da Igreja! 

Manuela Ribeiro 

 

 OREMOS: 
 
“A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito alegra-se em Deus, 
meu Salvador.”                                                                   Magnificat 
 
 Peçamos a Deus que oriente e guie a humanidade para que cada 

cresça no respeito e proteção de toda a criação; 
 
 Oremos pela paz, pela nossa paz familiar, pela harmonia na nossa 

comunidade, que Deus nos faça um instrumento da sua paz; 
 
 Lembremos aqueles que sofrem no corpo ou no espírito para que 

sintam no seu coração o apoio do amor de Cristo; 
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Dia 1  - Fausto David Jesus Blanquett  
Dia 5  - Mariana Isabel Alvarez Esmeriz  
Dia 10  - Sofia Adelaide da Silva Santos  
Dia 10  - Joana Isabel Tavares Luz Soares  
Dia 11  - Paulo David Aparício Silva  
Dia 14 - João Pedro dos Santos Ribeiro 
Dias  
Dia 19  - Francisco Manuel T. Pina Ca-

bral  
Dia 19 - Maria João Teixeira Morais Ra-
mos  
Dia 19– Mariana Pina Cabral de Sá Cou-
to  
Dia 21 - Letícia Sousa Monteiro da Silva  
Dia 30 - Salomão Tiago Santos Azevedo  
 

SETEMBRO—CELEBRAÇÕES E ATIVIDADES  
 

Domingos às 11h00  - Culto Eucarístico  
4ª feira—9h00—Oração da Manhã 

 

 

Escola dominical e aulas de viola  - em férias 
 

Quinta-feira, 21 de Setembro, 21h30 - Oração ecuménica 
com a comunidade Católica Romana na Igreja do Torne 

 

Domingo, 24 de Setembro - Entrega de cabazes aos nossos 
irmãos mais carenciados  no âmbito do Projeto Esperança   

 

ANIVERSARIANTES  EM  SETEMBRO 

Paróquia de S. João Evangelista (Torne) 
www.igrejadotorne.org 

torne@igreja-lusitana.org 
 

Pároco: Sr. Bispo D.Jorge de Pina Cabral Tels.:223754018
(ILCAE) 918521990 (Tlm) 
 

Junta Paroquial, Presidente: Leitor Engº Jaime Dias 
915601983 (Telemóvel) 
 

Visitas Domiciliárias 
Por favor contactar o Pároco ou algum membro da Junta 

 

Todos são bem-vindos! 
Igreja Lusitana—comunhão anglicana http://www.igreja-lusitana.org 
 

Quaisquer informações para o boletim deverão ser enviadas até ao 
final da última quarta-feira do mês para: matso@iol.pt ou 


