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Antigo e Novo Testamentos Devem
Ser Lidos Em Conjunto
À Mesa
da Palavra

Este é um critério fundamental na leitura cristã
da Bíblia: o Antigo e o Novo Testamento devem ser lidos sempre em conjunto e a partir do
Novo é revelado o sentido mais profundo também do Antigo. Aquele mesmo Verbo, que
existe desde sempre com Deus, que é Deus Ele
mesmo e por meio do qual e em vista do qual
tudo foi criado (cf Col 1, 16-17), fez-se homem: o Deus eterno e infinito se imergiu na
finitude humana, na sua criatura, para reconduzir o homem e a inteira criação a Ele. O Catecismo da Igreja Católica afirma: “A primeira
criação encontra o seu sentido e o seu ponto
culminante na nova criação em Cristo, cujo esplendor ultrapassa o da primeira” (n.349). Os
Padres da Igreja aproximam Jesus a Adão, de
modo a defini-lo “segundo Adão” ou Adão
definitivo, a imagem perfeita de Deus. Com a
Encarnação do Filho de Deus surge uma nova
criação, que dá a resposta completa à pergunta “ Quem é o homem?”. Somente em Jesus
se manifesta plenamente o projecto de Deus
sobre o ser humano: Ele é o homem definitivo
segundo Deus.
Bento XVI

S. Francisco de Sales - 24 de Janeiro
Nasceu em Sales, no ducado de Sabóia em 21
de Agosto de 1567. Estudou retórica, filosofia
e teologia. Aos 24 anos doutorou-se em Direito, em Pádua. Foi ordenado sacerdote em
1593; aos 32 anos tornou-se bispo de Genebra. Foi uma figura líder da “contra-reforma”.
Escreveu diversas obras das quais se destacam
o “Tratado do Amor de Deus” e “Introdução à
Vida Devota”. Fundou com Santa Joana Chantal, de quem era orientador espiritual, a Ordem da Visitação, em 1610. Morreu em 1662,
foi canonizado em 1665. OPapa Pio IX declarou-o Doutor da Igreja em Julho de 1877 e
em 1923. o Papa Pio XI na Encíclica Rerum
Omnium, atribuiu-lhe o título de Patrono dos
Jornalistas e Escritores Católicos.
Os acólitos na nossa paróquia são cerca de
12, integrando idades que vão desde crianças
que acabaram de fazer a primeira comunhão
até a jovens universitários. Reúnem-se de quinze em quinze dias para encontros de formação e para preparar as celebrações. São coordenados por três acólitos mais velhos e
acompanhados por um seminarista.

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 Miraflores. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas nos serviços paroquiais, em Algés, ou directamente na Escola de Leigos.

O Ministério de Acólito
A palavra acólito vem do verbo acolitar, que
significa acompanhar no caminho. Quem é que
o acólito acompanha e serve? Em primeiro lugar
acompanha e serve o presidente da celebração
da missa, que tanto pode ser o bispo como o
presbítero; em segundo lugar acompanha e serve o diácono, o ministro extraordinário da comunhão, ou outras pessoas que precisam de ser
ajudadas durante a celebração. Noutras celebrações, acompanha e serve as pessoas responsáveis por essas mesmas celebrações. Durante a
missa, o acólito está sempre atento ao que o
bispo ou o presbítero precisam, para lhes apresentar umas vezes o missal, outras vezes as coisas que eles hão-de colocar no altar, ou para os
acompanhar quando vão distribuir a comunhão
aos fiéis. Por fim, quando o presidente regressa
à sacristia, o acólito vai à sua frente e ajuda-o
a tirar as vestes e a guardá-las. Podemos então
dizer que o acólito, desde o princípio até ao fim
da missa, acompanha, ajuda e serve o próprio
Jesus. Ele não o vê com os seus olhos; mas a fé
ensina-o. Um verdadeiro acólito vai descobrindo
isto cada vez mais. Se um acólito não o descobre, corre o risco de se cansar de ser acólito.
Mas se o descobre e acredita nisso, então vai
desejar sempre ser escolhido para acólito, em
cada domingo.
Pe. José Leão Cordeiro

22 de Janeiro - Solenidade de São Vicente
São Vicente é Padroeiro da Igreja de Lisboa e
protector da Cidade. A solenidade celebra-se
no dia 22 de Janeiro, com a Eucaristia presidida
pelo Senhor Cardeal Patriarca, na Sé Patriarcal de Lisboa, às 19h00.

Vosso é o Poder e a Glória!
Recordai-vos Senhor da Vossa Igreja, livrai-a
de toda a adversidade e tornai-a perfeita no
Vosso Amor. Recolhei-a dos quatro ventos, a
ela que foi santificada, no reino que preparaste porque vosso é o poder e a glória nos
séculos!
Extracto de “Didaké”
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