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À Mesa
da Palavra

Noite de Oração pelos Seminários 
No próximo Sábado, dia 10 de Novembro, 
teremos na igreja de Algés, às 21h30, uma 
vigília de oração pelos Seminários. A Sema-
na dos Seminários inicia no dia 11 e prolon-
ga-se até ao dia 18 de Novembro, dia dos 
Seminários Diocesanos. 
 

Deus Altíssimo e Glorioso 
 
vinde iluminar as trevas do meu coração; 
dai-me uma fé recta, 
uma esperança sólida 
e uma caridade perfeita; 
fazei-me sentir e conhecer, 
para que possa cumprir 
a Vossa santa vontade 
que apenas quer o meu bem. Amen. 
          São Francisco de Assis 

sabia que...

Sagrada Escritura 
A Igreja sempre venerou as divinas Escritu-
ras, como sempre venerou ao próprio corpo 
do Senhor, já que sem cessar toma da mesa 
da palavra de Deus e do Corpo de Cristo o 
pão da vida e o serve aos filhos. Sempre as 
teve e tem, juntamente com a Tradição, co-
mo suprema regra de sua fé, porque, inspi-
radas por Deus e consignadas por escrito 
uma vez para sempre, comunicam imutavel-
mente a palavra do próprio Deus e fazem 
ressoar através das palavras dos Profetas e 
Apóstolos a voz do Espírito Santo. 
Nos Livros Santos, com efeito, o Pai que está 
nos céus vem carinhosamente ao encontro de 
seus filhos e com eles fala. E é tão grande a 
força poderosa que se encerra na palavra 
de Deus, que ela constitui sustentáculo vigo-
roso para a Igreja, firmeza na fé para seus 
filhos, alimento da alma, perene e pura fon-
te da vida espiritual. Por tudo isto, aplicam-
se perfeitamente à Sagrada Escritura estas 
palavras: "A palavra de Deus é viva e efi-
caz (Heb 4, 12), poderosa para edificar e 
repartir a herança entre os santifica-
dos" (Act 20, 32; cf. I Tes 2, 13).     Verbum Dei                           

A Presença dos Seminaristas  
na Nossa Paróquia 

 

Sabia que, desde 2005, a nossa paróquia 
tem acolhido seminaristas do Seminário de 
Cristo - Rei dos Olivais, colaborando na sua 
formação pastoral? 
Na sua última etapa formativa, os semina-
ristas integram-se em comunidades cristãs 
que os acolhem aos fins-de-semana para 
nelas aprenderem a identificarem-se ainda 
mais com Cristo, Bom Pastor. Acompanhando 
os sacerdotes na sua missão pastoral, re-
zando e partilhando a fé com os paroquia-
nos, vivendo as alegrias e esperanças do 
Povo de Deus e acolhendo o seu testemunho 
de fé, vão deixando que, em si, o Espírito 
Santo molde um Coração semelhante ao de 
Cristo. Acompanham muitos grupos e servi-
ços paroquiais, da catequese aos grupos de 
jovens, dos escuteiros à catequese de adul-
tos, dos acólitos ao acompanhamento dos 
doentes, das celebrações eucarísticas a ou-
tros momentos de oração. 
A cada um de nós cabe a responsabilidade 
da nossa oração insistente, o testemunho da 
nossa fé e a nossa amizade verdadeira, que 
os ajude a crescer no Amor a Cristo e à Igreja. 
Ao longo destes anos, são já oito os sacer-
dotes que receberam esta formação na nos-
sa Paróquia e, se Deus quiser, no dia dois 
de Dezembro o Thomaz será ordenado diá-
cono no mosteiro dos Jerónimos. Juntamente 
com o Thomaz, o Mário e o Eliseu, este últi-
mo da diocese de São Tiago, Cabo Verde, 
completam o grupo de seminaristas que te-
mos connosco este ano. 

S. Leão Magno 
Nasceu na Toscana, no final do século IV. 
Assumiu o governo da Igreja numa época 
de grandes dificuldades, políticas e religio-
sas: a fé católica estava ameaçada pelas 
heresias que grassavam no Oriente. 
Procurou preservar a integridade da fé, 
defendendo a unidade da Igreja. Em 451, 
durante o concílio da Calcedónia, a sua car-
ta sobre as duas naturezas de Cristo foi 
aplaudida pelos bispos reunidos que disse-
ram: “ Roma falou pela boca de Leão, a 
causa está decidida (“ Roma locuta, causa 
finita”). Enquanto homem de Estado, contem-
porizou a queda eminente do Império Ro-
mano, evitando com sua diplomacia que a 
ruína e os prejuízos materiais e culturais fos-
sem ainda maiores. Para salvar a Cidade 
Eterna das pilhagens dos bárbaros, não se 
intimidou em enfrentar Genserico e Átila, 
debelando assim o perigo que parecia irre-
versível. Deixou escritos 96 Sermões e 143 
cartas sobre questões doutrinais ou litúrgi-
cas. São Leão Magno pontificou durante 21 
anos. Bento XIV colocou-o entre os doutores 
da Igreja. Festa litúrgica: 10 de Novembro. 


