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 Retiro dos sacerdotes 
Nas próximas duas semanas realizam-se os 
retiros quaresmais para os padres do Patriar-
cado de Lisboa. O padre António participará 
no retiro desta semana, de 18 a 22, e o pa-
dre Daniel no da próxima semana, de 25 de 
Fevereiro a 1 de Março. 
 

Reunião dos padres da Vigararia 
Na próxima quinta – feira de manhã, dia 21, 
em Linda – a – Pastora 
 

Encontro inter – paroquial de adolescentes 
No próximo Sábado, dia 23, no santuário de 
Nossa Senhora da Rocha, em Carnaxide, com 
a participação das paróquias de Algés, Linda
-a-Velha e Cruz Quebrada. 

Via-sacra Quaresmal 
Durante o tempo da Quaresma haverá a ce-
lebração da Via – Sacra todas as sextas – 
feiras, às 15h00, na nossa igreja paroquial.   

Cadeira de S. Pedro,  
Apóstolo, 22 de Fevereiro 

A festa da Cadeira de São Pedro era já cele-
brada neste dia em Roma no século IV, para 
significar a unidade da Igreja, fundada sobre 
o Príncipe dos Apóstolos. Jesus Cristo, que 
inaugurou um magistério infinitamente superior 
ao de todos aqueles que se sentaram na 
«cátedra de Moisés» (Mt 23,3), confiou a Pe-
dro a misão de Chefe do Colégio Apostólico e 
de mestre supremo da verdade. Este carisma 
foi concedido a todos aqueles que lhe suce-
dessem na Cadeira. Sucedendo na igreja pri-
macial, que foi do Príncipe dos Apóstolos, o 
Romano Pontífice herda de Pedro o primado 
pastoral e magisterial. Por isso, o Concílio Va-
ticano II pôde afirmar: «O Romano Pontífice, 
como sucessor de Pedro, é perpétuo e visível 
fundamento da unidade, não só dos Bispos, 
mas também da multidão dos fiéis».  

Senhor das Nossas Vidas  
Afastai de nós o espírito da preguiça, do desa-
lento, do domínio e das palavras inúteis. Lem-
brai aos vossos servos, o espírito da castidade, 
da humildade, da perseverança e da caridade. 
Sim, nosso Senhor e nosso Rei, concedei-nos a 
graça de ver os nossos pecados e de não julgar 
os nossos irmãos, porque Vós Sois bendito ago-
ra e pelos séculos dos séculos.              

Santo Efrém, o Sírio (Séc. IV)  

Deus, na Sua Sabedoria,  
nos deu a Quaresma   

Apesar de o Senhor nos cumular de graças a 
toda a hora, e a sua divina misericórdia nos 
ajudar sempre, é no entanto necessário que a 
alma se entregue com maior zelo à prática da 
virtude, e abrace maiores esperanças neste 
tempo, onde o cumprimento dos mistérios da 
nossa redenção nos convida especialmente a 
exercer muitos actos de piedade, para poder-
mos celebrar com pureza de coração e de 
espírito, o mistério santo e incomparável da 
Paixão de nosso Senhor. Deveríamos adorar 
constantemente estes divinos mistérios com a 
mesma piedade, com o mesmo amor, e sermos 
sempre puros diante de Deus como o devemos 
ser pela festa da Páscoa. Mas poucas pessoas 
possuem fervor suficiente para isso; as tarefas 
e preocupações desta vida causam tão gran-
de distracção que até as almas mais virtuosas 
não conseguem preservar-se do pó do mundo; 
por isso, Deus, na sua sabedoria, nos deu a 
Quaresma para purificar as nossas almas, e 
pelas nossas boas acções e o nosso piedoso 
jejum, resgatar as faltas que cometemos ao 
longo do ano.                           São Leão Magno  

sabia que...

Voz que Atravessa o Coração  
As Escrituras têm um poder (dýnamis), e não 
transmitem simplesmente um saber ou um con-
junto de informações em complemento directo. 
Trata-se de um poder novo, não assente num 
saber. Dão a salvação pela fé e tornam o ho-
mem apto para realizar toda a obra boa.  Se 
acolhida com amor na nossa intimidade, a Pa-
lavra de Deus procede em nós a uma verda-
deira operação de coração aberto, limpando-
o do colesterol e da esclerose. “É tão grande o 
poder e a virtude da Palavra de Deus que se 
torna o sustentáculo e a robustez da Igreja, 
alimento da alma, fonte pura e perene de vi-
da espiritual”.                           D. António Couto 

Via Sacra Vicarial 
Será no próximo domingo, dia 24, às 16h00. 
Os cristãos das treze paróquias da nossa Vi-
gararia de Oeiras vão reunir-se em Nova Oei-
ras para a habitual Via-sacra em tempo da 
Quaresma. Percorrendo várias ruas desta pa-
róquia, viveremos e testemunharemos a comu-
nhão na fé e na oração que une toda a Igreja 
de Cristo. Todos estamos convidados a partici-
par. Procuremos fazer deste encontro, se possí-
vel, um tempo de oração vivido em família, 
avós, filhos e netos. 


