
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

RESPIRAI EM MIM, Ó ESPÍRITO SANTO,
para que seja santo o meu pensar. 
Impeli-me, ó Espírito Santo, 
para que seja santo o meu agir. 
Atraí-me, ó Espírito Santo, 
para que eu ame o que é santo.  
Fortalecei-me, ó Espírito Santo, 
para que eu proteja o que é santo. 
Protegei-me, ó Espírito Santo, 
para que jamais eu perca o que é santo.
Amém.

Santo Agostinho

SÃO VICENTE, PADROEIRO PRINCIPAL
DO PATRIARCADO DE LISBOA

– 22 de Janeiro –
Natural de Huesca, Espanha, descendia de família
ilustre. Foi arquidiácono – o 1º dos sete diáconos
existentes, normalmente, nas igrejas primitivas – 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.

Ajuda à Igreja — 3.º Domingo
Por iniciativa de alguns fiéis perante a emergência das
necessidades mais próximas, as ofertas de ajuda à
Igreja no 3.º Domingo têm sido dirigidas para a
actividade caritativa e educativa no Centro Social e
Paróquia da Cruz Quebrada. Agradecemos muito esta
ajuda, tanto quanto os primeiros passos de uma vida
inteira. 

IBAN: PT50.0035.0044.0003.1742.2300.4
Comprovativos e recibos:

<centro.senhorjesusdosaflitos@gmail.com>. 
Muito obrigado!

Conversas com Fé — 26 Janeiro
Já tem data marcada a tão esperada 3.ª SESSÃO das
“CONVERSAS COM FÉ”, na companhia do PADRE
GONÇALO PORTOCARRERO. Será no próximo dia 26
Janeiro, 5ª. f, pelas 21h, na IGREJA DE MIRAFLORES. A
conversa é subordinada ao tema "A reforma litúrgica do
Concílio Vaticano II foi positiva ou negativa?".

Recitação do terço (II) 
Consideremos, neste segundo apontamento sobre a
forma de rezar o terço, as orações a incluir. A recitação
quotidiana do terço em comunidade coral deverá durar
vinte minutos, sem canto, sendo composta das seguintes
partes: sinal da cruz, credo dos Apóstolos, enunciação
dos mistérios, Pai Nosso, dez Ave Maria, jaculatórias
(Glória, Ó Maria Concebida sem pecado, Ó meu Jesus
perdoai-nos), três Ave-Marias, Salve Rainha. Não se
multipliquem as jaculatórias nem as intenções. 

Peregrinação a Fátima — 4 de Fevereiro
No primeiro sábado de Fevereiro, dia 4, realiza-se a
peregrinação mensal a Fátima, em reparação do
doloroso e Imaculado Coração de Maria. Junte-se a nós.
Participemos todos na divulgação junto de familiares,
amigos, colegas de trabalho e vizinhos.

Pastoral Universitária — bênção de finalistas
A Bênção de Finalistas das Escolas de Ensino Superior de
Lisboa tem lugar a 20 de Maio. A preparação ao nível
das Escolas iniciou-se  em Novembro e decorre já em
cerca de três dezenas de Escolas. As inscrições são
entregues em Março. Os finalistas interessados, das
Escolas em que ainda não iniciaram a preparação,
contactem por favor o CeUC-Pastoral Universitária, pelo
telemóvel 967077889 (com WhatsApp).

Family meetings JMJ 2023 — 20 de Janeiro
A equipa da pastoral familiar da Paróquia de Linda-a-
Velha organiza os "encontros em família", sobre a
jornada Mundial da Juventude. São seis encontros,
sempre às 21h15 na Igreja Paroquial de Linda-a-Velha.
O primeiro é já no dia 20 de janeiro.

O contributo paroquial
O contributo paroquial é uma forma concreta de
corresponder ao 5.º preceito da santa Igreja: «contribuir
para as necessidades materiais da Igreja, cada um
segundo as próprias possibilidades».
Esperamos que através da inscrição de novas famílias se
possa enfrentar este novo ano e colmatar as actuais
dificuldades, comuns a todos, também à Igreja. Na ficha
de inscrição, disponível à entrada, são elencadas as
despesas apostas ao contributo paroquial, bem como os
contactos e procedimentos. Desde já: muito obrigado!
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