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A Paz sem Vencedor e sem Vencidos

Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos 
A paz sem vencedor e sem vencidos 
Que o tempo que nos deste seja um novo 
Recomeço de esperança e de justiça 
Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos 
 
A paz sem vencedor e sem vencidos 
 
Erguei o nosso ser à transparência 
Para podermos ler melhor a vida 
Para entendermos vosso mandamento 
Para que venha a nós o vosso reino 
Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos 
 
A paz sem vencedor e sem vencidos 
 
Fazei Senhor que a paz seja de todos 
Dai-nos a paz que nasce da verdade 
Dai-nos a paz que nasce da justiça 
Dai-nos a paz chamada liberdade 
Dai-nos Senhor a paz que vos pedimos 
 
A paz sem vencedor e sem vencidos 

 
Sophia de Mello Breyner Andresen, in ‘Dual’



Festa das colheitas
No passado dia 13 de Outubro a paró-

quia do torne celebrou a Festa das Colhei-
tas.

A generosidade de toda a comunidade 
foi distribuída como habitual pelo projecto 
esperança (bens não perecíveis), pela Be-
neficiência Evangélica do Porto e Associa-
ção de Escolas do Torne e do Prado (bens 
perecíveis).

Esta podia ter sido uma festa das co-
lheitas normal mas foi das mais especiais 
que houve na história da paróquia aten-
dendo a duas ilustres presenças que nos 
visitaram neste dia.

Recebemos a visita do Rev. Michael 
Jackson Arcebispo de Dublin e Bispo de 
Glendalough (em Portugal a propósito da 
consulta de líderes da Comunhão de Por-
voo na semana anterior que as nossas duas 
Igrejas fazem parte).

A relação entre a Igreja Lusitana e a 
Igreja da Irlanda é antiga e remonta à nossa 
fundação, especificamente no apoio Lord 
Plunket (Arcebispo de Dublin) e Lord Frit-
zgerald (Arcebispo de Armagh) atendendo 
até aos anos sessenta do séc. XX a Igreja 
Lusitana não ter Bispo próprio sendo presi-
dida pelos Bispos da Irlanda. Ainda existem 
elementos vivos da nossa paróquia que fo-
ram Confirmados pelo Bispo irlandês.

Além desta visita, contra qualquer 
probabilidade matemática, recebemos 
neste mesmo Domingo outra visita tam-
bém de um arcebispo e de uma sua co-
munidade do Sul da Bélgica: Arcebispo de 
Ultrech (velho-católico) Joris Vercammen.

A comunhão de Ultrech une as Igre-
jas da Comunhão Anglicana desde 1931 e 
as anglicanas ibéricas desde 1965 com as 
Igrejas Velho-Católicas da Holanda, Ale-
manha, Suíça, Aústria, República-checa, 
Polónia, em plena comunhão.

Por esta razão a Eucaristia da nossa 
festa das colheitas foi consagrada por 
todos os presents e todos comeram do 
mesmo “pão”, Arcebispo Michael Jackson 
e Bispo D. Jorge – da comunhão anglica-
na – e Arcebispo Joris Vercammen – Ve-
lho Católico.

A junta paroquial em nome da comu-
nidade ofereceu uma cruz portuguesa ao 
Rev. Michael Jackson e uma louça com 
o Porto ao Rev. Joris Vercammen. Para 
surpresa de todos o Rev. Michael Jack-
son tinha também uma lembrança para 
a paróquia, uma réplica de um vitral de 
S. Patrício que está na Catedral Irlandesa.

Todos regressaram com um bocadi-
nho de Portugal e nós regressamos para 
as nossas casas com um dia histórico na 
paróquia do torne.



Reflexão
Se Jesus tivesse vivido apenas para si 

mesmo, teria retornado ao Pai muito an-
tes. Mas ele não viveu apenas para si mes-
mo, viveu para os perdidos - tanto aqueles 
que o conhecem quanto aqueles que não o 
conhecem. Os perdidos estavam reunidos 
em volta de Jesus em São Lucas 15: colec-
tores de impostos e pecadores. Os fariseus 
e escribas não entenderam que o Reino 
de Deus é constituído por essas pessoas, 
nem as queixas deles sugeriram que eles 
queriam entender. Jesus teve que apelar 
ao interesse próprio deles - porque eles 
também são sua audiência - para ensinar 
a eles sobre o interesse de Deus: a perda 
de uma ovelha, a perda de uma moeda de 
prata. Nenhum destes é um luxo. Cada um 
e ambos são essenciais para as pessoas no 
centro das parábolas. Deus lida com coisas 
essenciais. Cada um e ambos são crises. 
Deus lida com crises. O problema de uma 
crise é que ela sempre pode ser de um jeito 
ou de outro. Cada um e ambos são indi-
cadores, sinais, caminhos para entender o 
que não está imediatamente claro: o Reino 

de Deus já está presente agora. Estamos a 
viver no Reino de Deus.

Precisamos da comunidade porque 
não podemos ensinar a nós mesmos to-
das essas coisas dentro da igreja, dentro de 
qualquer igreja. A igreja é uma resposta à 
presença de Jesus Cristo. A comunidade é 
o povo de Deus dentro e fora das igrejas. 
O Reino de Deus está aberto e não está fe-
chado porque Deus está aberto e não está 
fechado. A comunidade pode nos ensinar 
sobre tantas coisas das quais nos afasta-
mos em nosso entendimento de Deus; a 
comunidade pode ajudar a nos trazer de 
volta a um novo entendimento de nós 
mesmos, dos outros, de Deus; e a comu-
nidade é onde o Espírito de Deus deve ser 
encontrado. A igreja é a lareira onde o fogo 
está aceso; a igreja é a lareira onde calor e 
nutrição são dados; a igreja é a lareira para 
a qual as pessoas procuram a proclamação 
da Palavra e a administração dos sacra-
mentos. A igreja é a igreja de Deus e nós 
somos a colheita de Deus.

Homilia, Rev. Michael Jackson na festa das 
colheitas da Paróquia s. João Evangelista

Eventos

Todos os Domingos (11:00) – Celebração Eucarística e Escola Dominical para 
crianças
Todas as Quartas-feiras (9:00) – Oração da manhã
3 Novembro (10:00) – Encontro leitores da Bíblia e entrega de cabazes Projecto 
Esperança
21 de Novembro (21:30) – Torne na Serra
24 de Novembro (11:00) Entrega dos Mealheiros, Dia da Rede Lusófona com 
visita Rev. Carmen Etel Alves Gomes e Rev. Lucia Dal Pont.



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

Junta Paroquial:
Presidente: Rev. Diácono Engº Jaime Dias 
Tlm: 915601983  

Igreja aberta Todos os dias do 12:30 à 13:00 
e Sexta todo o dia

Para visitas Domiciliárias por favor contactar 
o Pároco ou algum membro da Junta 

Igreja Lusitana—comunhão anglicana 
http://www.igreja-lusitana.org

Paróquia de S. João 
Evangelista (Torne)

www.igrejadotorne.org
torne@igreja-lusitana.org

3 Lucas Serronha de Pina Cabral

6 Joaquim Francisco Silva Pinto

7 Maria de Lurdes Silva Santos Magalhães

7 Sofia Serronha de Pina Cabral

8 Clarisse Pureza dos Santos Dias

13 Guiomar Evangelina Santos Dias

13 Michael Edward Smith Reis 

13 Thomas Graham Smith Reis

14 Diana Cristina Soares Silva

17 Leonardo Silva Morais

18 João Filipe Tavares Pina Cabral

18 Daniel Filipe Soares Silva

20 Fernando da Luz Soares

21 Ricardo Jorge P C Silva e Cunha

21 Ricardo Filipe Leal Marinhas

23 Mário Daniel Pina Cabral e Silva

26 Rodrigo Freire Soares Morgado Martins

30 Ilda Celeste S. Araújo Blanquett

Aniversários
novembro


