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Tudo é Chamado a Servir a Palavra
A realidade nasce da Palavra, como creatura Verbi,
e tudo é chamado a servir a Palavra. A criação é
lugar onde se desenvolve toda a história do amor
entre Deus e a sua criatura; por conseguinte, o
movente de tudo é a salvação do homem.
Contemplando o universo na perspectiva da história
da salvação, somos levados a descobrir a posição
única e singular que ocupa o homem na criação:
«Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à
imagem de Deus; Ele os criou homem e mulher» (Gn
1, 27). Isto permite-nos reconhecer plenamente os
dons preciosos recebidos do Criador: o valor do
próprio corpo, o dom da razão, da liberdade e da
consciência.
Verbum Domini

O Contributo Paroquial

É um dos cinco Preceitos da Santa Mãe Igreja a
contribuição dos fiéis para as despesas do culto e a
sustentação do clero. Também desta forma se
manifesta o mistério da Comunhão na Igreja onde
cada um é chamado a crescer na coresponsabilidade e na unidade.
Segundo o Catecismo da Igreja Católica, este
Preceito aponta aos fiéis a “obrigação de, conforme
as suas possibilidades, prover às necessidades da
Igreja de forma que ela possa dispor do necessário
para o culto divino, para as obras apostólicas de
caridade e para a honesta sustentação dos seus
ministros” CIC Nº 2043.
Tradicionalmente, este preceito tem-se concretizado,
também, no Contributo Paroquial, ou Côngrua. Com
as dificuldades económicas actuais, é hoje menos
aquilo que muitas famílias podem dar. Esperamos que
esta quebra possa ser colmatada por um número
crescente de novas famílias inscritas no Contributo
Paroquial. Esta é uma forma indispensável de
fazermos face às despesas que continuam a
aumentar. Podeis encontrar à entrada da igreja os
desdobráveis com a inscrição e todas as informações
necessárias.

Vinde! A Vigararia de Oeiras ao
encontro da Vida Consagrada
Neste Ano dedicado à vida consagrada, a
Vigararia de Oeiras realiza no dia 18 de Janeiro
um encontro com os fiéis das comunidades
paroquais e dos institutos e congregações de vida
consagrada e movimentos eclesiais.
O encontro será presidido por Dom Joaquim
Mendes e decorrerá na Paróquia de Nova Oeiras,
entre as 15h00 e as 17h30 da tarde de Domingo.
Vinde! Correspondamos à exortação do Papa
Francisco: "Não vos esqueçais de agradecer ao
dono da vinha que vos chamou para esta beatífica
missão".

Atelier Vocal: À descoberta
do meu canto

Se...
Sempre lhe disseram (ou acha) que não tem voz
Sempre lhe disseram (ou acha) que tem voz
Sempre lhe disseram (ou acha) que não tem
ouvido
Sempre lhe disseram (ou acha) que tem ouvido
Sempre lhe disseram (ou acha) que não tem voz
nem ouvido
Sempre lhe disseram (ou acha) que tem voz e
ouvido
Os professores de música gostavam muito de
o/a ouvir quando estava calado/a
Os professores de música gostavam muito de
o/a ouvir quando cantava
Nunca cantou num coro ou já cantou num coro

ENTÃO ESTA MENSAGEM É PARA SI!!!!
Participe no próximo Domingo, 25 de Janeiro, a
partir das 16h00noAtelierVocal "À DESCOBERTA
DO MEU CANTO"que se irá realizar no Salão
Paroquial de Algés sob a orientação de Maria
Clara Correia, profissional de canto com mais de
30 anos de experiência aajudar "desafinados"
e"afinados" de todas as idadesaconhecere a
desenvolver a sua voz. A entrada é livre.

Santo Antão (17 De Janeiro): No Início
das Expressões da Vida Consagrada
Este insigne pai do monaquismo, mestre de vida
espiritual e modelo sublime de vida cristã, nasceu no
Egipto cerca do ano 250. Depois da morte de seus
pais, distribuiu os seus haveres pelos pobres e retirouse para o deserto, onde começou a sua vida de
penitente. Teve numerosos discípulos. Afirma Bento
XVI: No início das diversas expressões de vida
consagrada existe sempre uma vigorosa inspiração
evangélica. Penso em Santo Antão Abade, suscitado
pela escuta das palavras de Cristo: "Se queres ser
perfeito, vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos
pobres e terás um tesouro no Céu; depois, vem e
segue-me!" (Mt 19, 21) (cf. Vita Antonii, 2, 4). Antão
ouviu-as como se fossem palavras dirigidas a ele
mesmo pessoalmente pelo Senhor.

Glória a Ti, Senhor

No teu baptismo no Jordão, Senhor,
manifestou-se a adoração da Trindade;
pois a voz do Pai deu testemunho,
chamando-te Filho bem amado;
e o Espírito, sob forma de pomba,
confirmou a verdade desta palavra.
Ó Cristo Deus que te manifestaste e iluminaste o
mundo:
Senhor, glória a Ti!

(Liturgia Bizantina)
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