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À Mesa
da Palavra

47º Dia Mundial das  
Comunicações Sociais 

O Dia Mundial das Comunicações Sociais, data 
estabelecida pelo Concílio Vaticano II ("Inter 
Mirifica", 1963), vem sendo celebrado em mui-
tos países, no Domingo que antecede a Festa 
de Pentecostes (2013, 12 Maio). Um entre os 
desafios mais significativos da evangelização 
nos dias de hoje é aquele que emerge do am-
biente digital. É sobre este desafio que o tema 
deste ano: "Redes Sociais: portais de Verdade 
e de fé, novos espaços de evangelização" quer 
chamar a atenção, no contexto do Ano da Fé.  
“A capacidade de utilizar as novas linguagens 
requer-se não tanto para estar em sintonia com 
os tempos, como sobretudo para permitir que a 
riqueza infinita do Evangelho encontre formas 
de expressão que sejam capazes de alcançar a 
mente e o coração de todos.” 

sabia que...

es ta
semana

Maria Vive da Palavra 
Maria vive da palavra de Deus, é inundada 
pela palavra de Deus. E este “estar” imersa na 
palavra de Deus, este “ser” totalmente familiar 
com a palavra de Deus, dá-lhe também a luz 
interior da sabedoria. Quem pensa com Deus 
pensa bem, e quem fala com Deus fala bem. 
Tem critérios de juízo válidos para todas as coi-
sas do mundo. Torna-se sábio, prudente e, ao 
mesmo tempo, bom: torna-se também forte e 
corajoso, com a força de Deus que resiste ao 
mal e promove o bem no mundo. Maria convida
-nos a conhecer a palavra de Deus, a amar a 
palavra de Deus, a viver com a palavra de 
Deus, a pensar com a palavra de Deus. E pode-
mos fazê-lo de diversíssimos modos: lendo a 
Sagrada Escritura, sobretudo participando na 
Liturgia, na qual no decurso do ano a Santa 
Igreja nos abre diante de nós toda a Sagrada 
Escritura. Abre-a para a nossa vida e torna-a 
presente na nossa vida.       Papa Emérito Bento XVI 

AVE MARIA! 
Senhora, nós vos cantamos nas horas de cada 
dia, Senhora, nós vos cantamos: Avé Maria! 
 

Senhora, nós vos rezamos, quem reza em vós 
confia, Senhora, nós vos rezamos: Avé Maria! 
 

Senhora, nós vos louvamos no altar da Cova da 
Iria. Senhora, nós vos louvamos: Avé Maria! 
 

Senhora, nós vos amamos, causa da nossa ale-
gria. Senhora, nós vos amamos: Avé Maria!  

Liturgia das Horas 

Sexta- feira, dia 17, Vigília de Pentecostes 
Na próxima sexta – feira, dia 17, tem lugar a 
Vigília de Pentecostes na nossa igreja paroqui-
al, com início às 21h30. É o Espírito Santo que 
renova e recria todas as coisas. Nestes dias de 
Pentecostes rezemos por nós mesmos e por toda 
a Igreja para que se abra à Sua divina presen-
ça. Nesta noite, rezaremos particularmente pe-
los crismandos da nossa Paróquia que vão rece-
ber nestes dias o Sacramento da Confirmação. 
Sábado, dia 18, Crismas na Vigararia de Oeiras 
Neste ano, o Ano da Fé, os crismandos das vá-
rias paróquias da Vigararia de Oeiras serão 
confirmados numa única celebração presidida 
pelo senhor D, Joaquim Mendes. Será na vizinha 
paróquia de Outurela, no próximo sábado, dia 
18, com início às 16h30. Três dezenas provêm 
da nossa Paróquia, entre jovens e adultos. 

Peregrinações de Adolescentes e Jovens 
A nossa Paróquia vai organizar entre 2 e 6 de 
Julho duas peregrinações, uma para os adoles-
centes do 8º e 9º anos de escolaridade e outra 
para os jovens do 10º e 11º anos. Para pode-
rem participar deverão frequentar alguns en-
contros de preparação, sendo que o primeiro 
será já na próxima sexta – feira, às 19h00, no 
centro pastoral de Miraflores. Para este primei-
ro encontro pedimos também a presença dos 
seus pais ou encarregados de educação. 
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S. Matias - 14 de Maio 
“Aquele que depois da Páscoa foi eleito no lu-
gar do traidor Judas Iscariotes. Na Igreja de 
Jerusalém a comunidade propôs dois para se-
rem sorteados: “José, de apelido Barsabas, 
chamado justo, e Matias” (Act 1, 23). Foi preci-
samente este o pré-escolhido, de modo que “foi 
associado aos onze Apóstolos” (Act 1, 26). Dele 
nada mais sabemos, a não ser que também ti-
nha sido testemunha de toda a vicissitude terre-
na de Jesus (cf. Act 1, 21-22), permanecendo-
lhe fiel até ao fim” (Bento XVI). 

12 – Dia Mundial das Comunicações Sociais 
subordinado ao tema: "Redes Sociais:         por-
tais de Verdade e de fé, novos espaços de 
evangelização"   
13 - Fátima – Consagração do Pontificado do 
Papa Francisco a Nossa Senhora de Fátima.  
12 a 19 - Semana da Vida com o lema «Dá 
mais vida à tua vida». 


