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À Mesa
da Palavra

O Senhor Veio ao Rio Jordão para 
Ser Baptizado… 

Pode-se dizer que é também uma festa de 
Natal que hoje celebramos. No dia de Natal 
nasceu entre os homens; hoje renasce na mani-
festação divina. Então deu-O à luz a Virgem; 
hoje é gerado no mistério. Maria Sua Mãe 
acolheu-O no seu regaço; agora, gerado se-
gundo o mistério, é envolvido por aquela voz 
de Deus, Seu Pai, que diz: Este é o meu Filho, 
no qual pus as minhas complacências; escutai-
O. A Mãe acaricia docemente o recém-nascido 
ao seu colo; o Pai oferece ao Filho o seu afec-
tuoso testemunho. A Mãe apresenta-O aos 
Magos para que O adorem: o Pai revela-O 
aos povos para que O venerem. (…) Quando 
o Salvador desce à água, toda ela fica limpa 
para o nosso Baptismo, e é purificada a fonte, 
para que os povos futuros possam receber a 
graça baptismal.                              S. Máximo 

Ditosa Estrela 
Ó DEUS, 
do qual apartar-se é cair, ao qual voltar é 
ressurgir, no qual permanecer é subsistir. 
Deus, 
que ninguém perde se não está enganado,  
que ninguém procura se não é chamado,  
que ninguém encontra se não está  
purificado... 
Faz que eu me conheça a mim 
e Te conheça a Ti! 

Santo Agostinho de Hipona 

Viver o Evangelho 
Ao abrires o Santo Evangelho pensa que não 
só tens de saber o que ali se narra - obras e 
ditos de Cristo - mas também tens de vivê-lo. 
Nosso Senhor chamou os católicos para o se-
guirem de perto e, nesse Texto Santo, encon-
tras a Vida de Jesus; mas, além disso, deves 
encontrar a tua própria vida. Aprenderás a 
perguntar tu também, como o Apóstolo, cheio 
de amor: "Senhor, que queres que eu faça?"... 
- A Vontade de Deus! - ouvirás na tua alma de 
modo determinante. Então, pega no Evangelho 
diariamente, e lê-o e vive-o como norma con-
creta. Assim procederam os santos. 

São José Maria Escrivá 

Reunião dos Padres da Vigararia 
Na próxima quinta feira, pela manhã, reúnem
-se os padres da Vigararia de Oeiras para o 
seu encontro mensal, em Linda – a – Pastora, 
paróquia de Queijas.  
 

O Ministério de Leitor 
«A assembleia litúrgica precisa de leitores, 
embora não instituídos para esta função. Pro-
cure-se, portanto, que haja alguns leigos, dos 
mais idóneos, que estejam preparados para 
exercer este ministério. Se se dispuser de vá-
rios leitores e houver várias leituras a fazer, 
convém distribuí-las entre eles... Esta prepa-
ração deve ser principalmente espiritual, mas 
é necessária a chamada preparação técnica. 
A preparação espiritual pressupõe pelo me-
nos a dupla formação, bíblica e litúrgica: a 
formação bíblica, para que possam os leito-
res compreender as leituras, no seu contexto 
próprio e entender à luz da fé o núcleo da 
mensagem revelada; a formação litúrgica, 
para que os leitores possam perceber o senti-
do e a estrutura da liturgia da palavra e os 
motivos que explicam a conexão entre a litur-
gia da palavra e a liturgia eucarística. A pre-
paração técnica deve tornar os leitores cada 
vez mais aptos na arte de ler em público, 
quer de viva voz, quer com a ajuda dos mo-
dernos instrumentos de amplificação sono-
ra.» (do Ordenamento das Leituras da Missa, 
nº 52; nº 55) 
Na nossa Paróquia são cerca de 70 os leito-
res que, de forma regular, assumem este mi-
nistério nas diversas missas dominicais e feri-
ais em Algés e Miraflores. Afim de proporcio-
nar a formação necessária, realizam-se en-
contros de formação e oração quer ao nível 
paroquial, quer ao nível da Vigararia e da 
Diocese. 
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Curso sobre a Fé e a Arte, em Miraflores 
Inicia a 11 de Fevereiro o segundo semestre 
da Escola de Leigos com o curso “Fé e Arte”. 
Os encontros serão à segunda-feira, das 
21h30 às 23h00, no centro pastoral de Mi-
raflores. As inscrições já estão abertas e po-
dem ser feitas nos serviços paroquiais, em Al-
gés, ou directamente na Escola de Leigos. 
 

Encontro dos  
Conselhos Económicos Paroquiais  

No próximo Domingo, em Oeiras, haverá um 
encontro de formação dirigido aos membros 
dos conselhos económicos das paróquias da 
nossa Vigararia. O conselho económico da 
nossa paróquia também estará presente. 


