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À Mesa
da Palavra

O Logos Divino  
Repassando a narração dos Evangelhos, nota-
mos como a própria humanidade de Jesus se 
manifesta em toda a sua singularidade preci-
samente quando referida à Palavra de Deus. 
De facto, na sua humanidade perfeita, Ele rea-
liza a vontade do Pai a todo o momento; Jesus 
ouve a sua voz e obedece-Lhe com todo o seu 
ser; conhece o Pai e observa a sua palavra (cf. 
Jo 8, 55); comunica-nos as coisas do Pai (cf. Jo 
12, 50); «dei-lhes as palavras que Tu Me des-
te» (Jo 17, 8). Assim Jesus mostra que é o Lo-
gos divino que Se dá a nós, mas é também o 
novo Adão, o homem verdadeiro, aquele que 
cumpre em cada momento não a própria von-
tade mas a do Pai. Ele «crescia em sabedoria, 
em estatura e em graça, diante de Deus e dos 
homens» (L c 2, 52). De maneira perfeita, escu-
ta, realiza em Si mesmo e comunica-nos a Pa-
lavra divina (cf. L c 5, 1).       Verbum Domini 

Beatos Jacinta e Francisco Marto  
A 20 de Fevereiro, que coincide com o aniver-
sário do falecimento da Beata Jacinta Marto, 
celebra-se a Festa Litúrgica dos Beatos Francis-
co e Jacinta Marto, elevados aos altares por 
João Paulo II em 13 de Maio de 2000. Para 
Francisco - nascido em Aljustrel, Fátima, a 
11.06.1908- a sua grande preocupação era a 
de "consolar Nosso Senhor". O espírito de 
amor e reparação para com Deus ofendido, 
foram notáveis na sua vida tão curta. Foi um 
contemplativo. Jacinta - nascida em Aljustrel, 
Fátima, a 11.03.1910 - levada pela preocu-
pação da salvação dos pecadores e do desa-
gravo ao Coração Imaculado de Maria, de 
tudo oferecia um sacrifício a Deus, como lhes 
recomendara o Anjo, dizendo sempre a oração 
que Nossa Senhora lhes ensinara:" Ó Jesus, é 
por Vosso Amor, pela conversão dos pecadores 
(e acrescentava, pelo Santo Padre) e em repa-
ração pelos pecados cometidos contra o Ima-
culado Coração de Maria.  

 

São Teotónio 
Nasceu em Ganfei - Valença do Minho pelo 
ano 1082 e faleceu em 1162. Quando seu tio, 
D. Crescónio, foi nomeado bispo de Coimbra, 
levou-o consigo e cuidou da sua formação. 
Após a sua ordenação como sacerdote foi no-
meado prior da Igreja da Sé de Viseu.  
São Teotónio foi o primeiro prior do mosteiro 
de Santa Cruz de Coimbra, fundado no tempo 
de D. Afonso Henriques. Segundo as crónicas, 
foi amigo do rei e conheceu muito de perto a 
rainha D. Teresa, mãe de D. Afonso. Levou uma 
vida irrepreensível de santidade e de entrega 
aos irmãos. Pouco depois da sua morte, um dis-
cípulo anónimo escreveu a sua vida em latim 
(Vita Sancti Theotonii). No século XV, um frade 
do mesmo mosteiro fez a sua tradução para 
português.  

Sexta – Feira, dia 21,  
Assembleia-Geral do Coral Cristo Rei 

Vai realizar-se na próxima sexta – feira, às 
21h30, a assembleia-geral do Coral Cristo – 
Rei. Esta reunião destina-se a todos os associa-
dos deste grupo da nossa paróquia.  
 

Domingo, dia 23,  
Assembleia Vicarial dos Jovens.  

Este encontro, destinado aos jovens a partir do 
9º ano de escolaridade das 13 paróquia da 
nossa Vigararia de Oeiras, vai realizar-se nas 
instalações da paróquia de Linda – a – Velha 
no próximo Domingo. Inicia às 9h00 e termina 
pelas 18h00, sendo o almoço de partilha com 
o que cada um tiver trazido.  
O enquadramento é o da Missão que os jovens 
são chamados a abraçar, enquanto discípulos 
de Jesus: na família, na escola, entre os ami-
gos... Daí o tema escolhido: “Onde te leva a 
Sua (de Jesus) Luz? Convidamos todos os jovens 
a participar, estejam ou não inseridos em gru-
pos paroquiais.  
 

No Centro de Pastoral de Miraflores 
Continuam a decorrer os encontros de Introdu-
ção à Bíblia (3ª Feira, 21h30) e os encontros 
“Onde está Deus, no Trabalho” (4ª feira, às 
21h30).  
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Deus de Infinita Bondade 
  
que amais a inocência e exaltais os humildes,  
concedei,  
pela intercessão da Imaculada Mãe do vosso 
Filho,  
que, à imitação dos bem-aventurados Francis-
co e Jacinta,  
Vos sirvamos na simplicidade de coração  
para podermos entrar no reino dos Céus.  
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  
que é Deus convosco na unidade do Espírito 
Santo. Amen. 

Oração Colecta da Missa da Memória dos 
Beatos Francisco e Jacinta Marto 

 
 
Viver sem Fé, sem um património a defender, 
sem sustentar a Verdade numa luta contínua, 
não é viver, mas fingir que se vive. 
 

Beato Pier Giorgio Frassati  
 


