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À Mesa
da Palavra

Reunião de Catequistas - 17 de Outubro 
Realiza-se em Algés, na quinta-feira, dia 17, 
às 21h30, a reunião de catequistas. Recorde-
mos as palavras do Papa Francisco na Encíclica 
Lumen Fidei: «Toquei assim os quatro elementos 
que resumem o tesouro de memória que a 
Igreja transmite: a confissão de fé, a celebra-
ção dos sacramentos, o caminho do Decálogo, 
a oração. À volta deles se estruturou tradicio-
nalmente a catequese da Igreja».  
 

Vigília Missionária - 18 de Outubro 
O próximo Domingo, é o Dia Missionário Mun-
dial. Na nossa paróquia, também como prepa-
ração, celebra-se uma vigília de oração missio-
nária, no dia 18, Sexta-feira, às 21h30, na 
Igreja paroquial. 

Ser Arauto da “Esperança”  
O Verbo de Deus comunicou-nos a vida divina 
que transfigura a face da terra, fazendo novas 
todas as coisas (cf. Ap 21, 5). A sua Palavra 
envolve-nos não só como destinatários da reve-
lação divina, mas também como seus arautos. 
Ele, o enviado do Pai para cumprir a sua vonta-
de (cf. Jo 5, 36-38; 6, 38-40; 7, 16-18), atrai-
nos a Si e envolve-nos na sua vida e missão. 
Assim o Espírito do Ressuscitado habilita a nossa 
vida para o anúncio eficaz da Palavra em todo 
o mundo. É a experiência da primeira comuni-
dade cristã, que via difundir-se a Palavra por 
meio da pregação e do testemunho (cf. Act 6, 
7). «Ai de mim se não evangelizar!» (1 Cor 9, 
16). (…)   O homem precisa da «grande Espe-
rança» para poder viver o seu próprio presente 
– a grande esperança que é «aquele Deus que 
possui um rosto humano e que nos “amou até ao 
fim” (Jo 13, 1)». Por isso, na sua essência, a 
Igreja é missionária.                     Verbum Domini 

Feliz O Que Ama a Deus 
Ditoso o coração enamorado 
Que só em Deus coloca o pensamento; 
Por Ele renuncia a todo o criado, 
Nele acha glória, paz, contentamento. 
Vive até de si mesmo descuidado, 
Pois no seu Deus traz todo o seu intento. 
E assim transpõe sereno e jubiloso 
As ondas deste mar tempestuoso. 
Santa Teresa de Jesus 
 
Santo Inácio de Antioquia, Teóforo - 17 Outubro 
Inácio de Antioquia gostava de se apresentar 
como teóforo, isto é, o que traz Deus.  
Como São Paulo também perseguiu os primeiros 
cristãos até ao dia em que se converteu, pas-
sando a ser ele também perseguido pela fé 
que abraçara com tenacidade.  
Amou apaixonadamente Jesus e viveu na pele 
essa entrega.  
Foi consagrado bispo por São Pedro e serviu 
com fervor a Igreja nascente até à sua depor-
tação para Roma, onde experimentou a prova-
ção do martírio.  
Na arena do Coliseu, ao ser lançado aos leões 
famintos, Inácio de Antioquia exclamou:   
"Deixem-me ser a comida das feras, pelas 
quais me será dado saborear Deus!" 
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Só Deus Basta  
Nada te perturbe,  
Nada te espante,  
Tudo passa,  
Deus não muda,  
A paciência tudo alcança;  
Quem a Deus tem  
Nada lhe falta:  
Só Deus basta        Santa Teresa de Jesus 

Outubro –  Mês do Rosário   
O Rosário não se opõe à meditação da Palavra 
de Deus e à oração litúrgica; pelo contrário, 
representa um complemento natural e ideal, em 
particular como preparação e como acção de 
graças à celebração eucarística. O Cristo en-
contrado no Evangelho e no Sacramento, con-
templamo-lo com Maria nos vários momentos da 
sua vida, graças aos mistérios gozosos, lumino-
sos, dolorosos e gloriosos. Na escola da Mãe, 
aprendemos assim a conformar-nos ao seu Filho 
divino e a anunciá-lo com a nossa própria vida. 
Se a Eucaristia é para o cristão o centro do dia, 
o Rosário contribui de modo privilegiado para 
dilatar a comunhão com Cristo, e ensina a viver, 
tendo fixo nele o olhar do coração, para irradi-
ar sobre todos e sobre tudo o seu amor miseri-
cordioso.        Bento XVI, Papa Emérito 

Outubro – Mês Missionário  
 A missionariedade da Igreja não é proselitismo, 
mas testemunho de vida que ilumina o caminho, 
que traz esperança e amor. A Igreja não é uma 
organização  assistencial,  uma  empresa,  uma 
ONG, mas uma comunidade de pessoas, anima-
das pela acção do Espírito Santo, que viveram 
e vivem a maravilha do encontro com Jesus Cris-
to e desejam partilhar esta experiência de pro-
funda alegria, partilhar a Mensagem de salva-
ção que o Senhor nos trouxe. É justamente o Es-
pírito Santo que guia a Igreja neste caminho.  
            Papa Francisco 


