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DEUS DÁ-SE-NOS A CONHECER
COMO MISTÉRIO DE AMOR INFINITO
Deus dá-Se-nos a conhecer como mistério de amor infinito,
no qual, desde toda a eternidade, o Pai exprime a sua
Palavra no Espírito Santo. Por isso o Verbo, que desde o
princípio está junto de Deus e é Deus, revela-nos o
próprio Deus no diálogo de amor entre as Pessoas divinas
e convida-nos a participar nele. Portanto, feitos à imagem
e semelhança de Deus amor, só nos podemos
compreender a nós mesmos no acolhimento do Verbo e
na docilidade à obra do Espírito Santo. É à luz da
revelação feita pelo Verbo divino que se esclarece
definitivamente o enigma da condição humana.
Verbum Domini

>>> Citamos: «algumas agências funerárias têm posto a
circular que os sacerdotes estão impedidos de celebrar as
exéquias cristãs». Não é assim! «Não há outra restrição a não
ser o número de participantes, dispostos de tal modo que não
haja qualquer risco de contágio». Peço aos paroquianos que
receberam esta mensagem que a divulguem de modo a
«desfazer qualquer equívoco acerca deste assunto para que
não falte ao fiel defunto a oração da igreja e aos familiares o
consolo da Esperança cristã que só a Liturgia pode dar».
Actualizando as exigências: o corpo do defunto deverá ser
colocado no Oratório no mesmo período do dia em que se
celebram as exéquias (manhã ou tarde) e não no dia nem no
período anterior.
Pe. António Figueira.

Missão País

Dada a situação de todos conhecida a Missão País foi
Horários da Santa Missa
cancelada. Rezemos pelos universitários, pelos sacerdotes que os
Graças a Deus celebramos a Santa Missa nos seguintes acompanham e pela missão.
horários (ALG = Algés; CQB = Cruz-Quebrada; MRF =
Conferência vicentina
Miraflores):
Agradece os bens alimentares que os fiéis ofereceram para o
Segunda a
Sábado R
MISSA
Natal das famílias mais necessitadas que foram todos contados e
sexta-feira
MISSA DO DIA
ANTECIPADA DE entregues.
•CQB 9h
DOMINGO
•ALG 9h
Contributo paroquial
•MRF 18h
•MRF 17h; 18h30
Lembramos
o
contributo
paroquial como forma concreta
Domingo
•ALG 19h
•CQB 19h
de comunhão na missão da Igreja, fazendo face às
•ALG 9h, 11h, 19h
•ALG 19h15
despesas que a sua actividade comporta. O Catecismo
•CQB 11h
lembra aos fiéis a obrigação de prover às necessidades
•MRF 10h; 12h; 18h;
da Igreja, conforme as possibilidades de cada um. Desde
já o nosso agradecimento.
19h15

Recomendação:

São Vicente, padroeiro principal do

Ordenações:

em Saragoça. Por perseguição de Diocleciano, em
303, foi preso e torturado, em Valência. É
proclamado padroeiro de Lisboa em 1173,
aquando da transferência das suas relíquias do
Algarve para uma Igreja fora das muralhas de
Lisboa – hoje denominada Igreja de S. Vicente de
Fora.
Coloquemos nas nossas intenções de oração por
intercessão de São Vicente, o Patriarcado de
Lisboa e o seu Bispo residencial e auxiliares.

Agradecemos aos fiéis a preferência dos novos horários
Patriarcado de Lisboa – 22 de Janeiro
que foram abertos após a declaração da pandemia
(em Miraflores: ao Sábado, 17h; ao Domingo, 10h e Natural de Huesca, Espanha, descendia de família
19h15; em vista de uma distribuição mais uniforme e ilustre. Foi arquidiácono – o 1º dos sete diáconos
para que todos possam participar na Santa Missa.
existentes, normalmente, nas igrejas primitivas –
1. Os fiéis têm a obrigação de evitar qualquer
ajuntamento quer à entrada quer à saída das Igrejas.
2. Os fiéis devem seguir as orientações justamente
emanadas pelas equipas de acolhimento (lugares,
movimentações).
«Estamos conscientes da gravíssima situação de
pandemia que vivemos neste momento, a exigir de todos
nós acrescida responsabilidade e solidariedade no seu
combate, contribuindo para superar a crise com todo o
empenho» (CEP, 14.1.2021).

Exéquias

O Comunicado do Conselho Permanente da CEP, de 14.1.2021
refere que «continuaremos com as celebrações litúrgicas,
nomeadamente a Eucaristia e as Exéquias» segundo as
orientações da mesma Conferência Episcopal Portuguesa de
8.5.2020, emanadas em coordenação com a DGS». Em
particular acerca das exéquias, lembramos às famílias o
comunicado da Vigararia Geral do Patriarcado, 17.4.2020,
«Exéquias cristãs na actual situação sanitária».
>>>

SENHORA,
Em Vós, ó cheia de graça,
alegram-se todas as criaturas,
a milícia angélica e a estirpe humana.
Templo santificado,
paraíso espiritual,
de Vós, ó Maria, tomou carne e Se fez homem
Aquele que é o nosso Deus.
São Basílio de Cesareia
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