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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.
Bento XVI

18 a 25 de Janeiro - Semana de
oração pela unidade dos cristãos
ALGUNAS DATAS ASSINALADAS NA HISTÓRIA
DA SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS
CRISTÃOS (segunda parte)
1964 Decreto sobre Ecumenismo do Vaticano II
2004 Acordo pelo qual os textos da Semana de
Oração pela Unidade dos Cristãos serão publicados e produzidos no mesmo formato por Fé e
Ordem (WCC) e pelo Pontifício Conselho para a
Promoção da Unidade dos Cristãos (Igreja
Católica).
2008 Comemoração do centésimo aniversário
da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos

Aconteça o Que Acontecer,
Senhor,
Vós que tendes tudo nas vossas mãos,
e cujos caminhos são justiça e verdade;
independentemente do que tiverdes estabelecido a meu propósito...;
Vós que sois sempre Juiz justo e Pai misericordioso,
amar-vos-ei, ó Senhor […]
amar-vos-ei aqui, ó meu Deus,
e esperarei sempre na vossa misericórdia,
e repetirei sempre o vosso louvor...
Ó Senhor Jesus, Vós sereis sempre a minha esperança
e a minha salvação, na terra dos vivos.
S. Francisco de Sales

22 de Janeiro: Solenidade de São Vicente
Na próxima quarta – feira, dia 22 celebramos
a Solenidade de São Vicente, padroeiro do
Patriarcado de Lisboa. O Senhor Patriarca
presidirá à Santa Missa, na Sé, às 19h00.

Formação de Novos Ministros da Comunhão
No próximo Sábado e Domingo realiza-se o
curso para os novos ministros da comunhão da
zona termo de Lisboa, ministrado pelo departamento da Liturgia do Patriarcado de Lisboa. A
nossa Paróquia terá três novos ministros da comunhão, a Helena Arruda e o casal Luís e a Sofia Azevedo Mendes, que farão esta formação
e serão nomeados pelo Senhor Patriarca para
serviço da nossa Comunidade Cristã. A Missão
dos ministros da Comunhão incide principalmente
na presença, aos domingos, junto dos doentes
rezando com eles e levando-lhes a Sagrada
Comunhão, bem como a dinamização da adoração eucarística na Comunidade Cristã.

Encontros “Onde está Deus, no Trabalho?”
O dia a dia das nossas vidas coloca-nos perante
situações laborais de sofrimento, onde os seres
humanos, lado a lado ou frente a frente que se
confrontam, gladiam, transpiram ódio, exibem
ressentimentos. Impera o desamor; predomina o
desrespeito pela pessoalidade do Outro; ignora
-se o percurso único de cada um, sobrecarregado de compromissos e projectos não conseguidos. Em paralelo, encontramos muitas pessoas
felizes, capazes de incutir o gosto, a serenidade
e o empenho, necessários em cada projecto laboral. Por acreditarmos que estes cenários reflectem, umas vezes a resistência para aceitar
Deus como parceiro e outras, o encanto da descoberta, o sentido do serviço e da estima recíproca nas relações de trabalho e na vida, realizámos um percurso de aprofundamento da palavra de DEUS, sobre o valor e o significado
cristão do trabalho, qualquer que seja a situação. Propomo-nos, agora, partilhar essas reflexões, em sessões semanais, onde cada um dos
participantes terá oportunidade para intervir,
acrescentando certamente valor ao trabalho
realizado. Gostaríamos de poder contar com a
vossa presença, certos de que sairemos mais enriquecidos. O programa decorrerá assim:
05 Fev. O cristão no trabalho: desencanto e Esperança
12 Fev. O drama do desemprego: onde está Deus
19 Fev. Viver mais com menos: o dinheiro, a partilha e o serviço
26 Fev. Um olhar para o Futuro: diálogo de gerações
Os encontros realizam-se às quartas - feiras no
Centro Pastoral de Miraflores, entre as 21h30 e
as 23h00, mediante inscrição que está limitada
a 40 participantes por sessão. As inscrições poderão ser feitas através do e-mail trabalharcomdeus@gmail.com, até ao dia 3 de Fevereiro,
ou para o nº 214116767, da Paróquia de Algés. Para mais informações, consulte o site:
http://trabalharcomdeus.wix.com/alges.
Equipa “Trabalhar com Deus”
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