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Encerramento do Ano da Fé na Vigararia 6 de Outubro 
A Vigararia de Oeiras celebra o encerramento 
do ano da fé com uma peregrinação ao santuá-
rio de Nossa Senhora de Rocha. As paróquias de 
Cristo Rei de Algés e do Senhor Jesus dos Aflitos 
partem a pé, em peregrinação, de junto da pis-
cina olímpica do Estádio Nacional, às 15h. O 
encontro de todas as paróquias no Santuário 
será às 16h. Em comum, a celebração mariana e 
a consagração do novo ano pastoral. 
Preparação para o Crisma - Adultos 6 de Outubro  
Os encontros de preparação para a recepção 
do Sacramento da Confirmação (Crisma) têm 
início no primeiro Domingo de Outubro, dia 6. 
Realizam-se nos serviços paroquiais, em Algés, ao 
Domingo, às 16h30. «O Espírito Santo transforma
-nos, ilumina o caminho do futuro e faz crescer em 
nós as asas da esperança para o percorrermos 
com alegria». São palavras do Papa Francisco 
na encíclica Lumen Fidei.  

Sacia-te…  
Sacia-te da taça do Antigo e do Novo Testa-
mento porque, em ambos os casos, é Cristo que 
bebes. Bebe Cristo, porque Ele é a vinha (Jo 15, 
1), Ele é a rocha de onde brotou a água (1Co 
10, 3), Ele é a fonte da vida (Sl 36, 10). Bebe 
Cristo, porque Ele é “o rio, cujos canais alegram 
a cidade de Deus” (Sl 45, 5), Ele é a paz (Ef 2, 
14) e “do seu seio correrão rios de água vi-
va” (Jo 7, 38). Bebe Cristo, para te saciares do 
sangue da tua redenção e do Verbo de Deus. 
O Antigo Testamento é a sua palavra, como o é 
o Novo Testamento. Bebemos e comemos a Sa-
grada Escritura; nessa altura, o Verbo Eterno 
desce às veias do espírito e penetra na vida da 
alma. “Nem só de pão vive o homem, mas de 
toda a palavra que sai da boca de Deus” (Dt 
8, 3; Mt 4, 4). Sacia-te, pois, deste Verbo, mas 
segundo a ordem que convém. Começa por be-
bê-Lo no Antigo Testamento, passando depois, 
sem tardar, ao Novo.                    Santo Ambrósio  

Outubro Missionário 
Viver com este fôlego universal, respondendo 
ao mandato de Jesus «ide, pois, fazei discípu-
los de todos os povos» (Mt 28, 19), é uma ri-
queza para cada Igreja particular, para cada 
comunidade; e dar missionários nunca é uma 
perda, mas um ganho. Faço apelo, a todos 
aqueles que sentem esta chamada, para que 
correspondam generosamente à voz do Espíri-
to, segundo o próprio estado de vida, e não 
tenham medo de ser generosos com o Senhor. 

Papa Francisco, da Mensagem para o Dia Mundial das 
Missões 2013  

Tu És…  
Tu és santo, Senhor Deus único, o que fazes    
maravilhas.  
Tu és forte, tu és grande, tu és altíssimo, tu és rei 
omnipotente, tu, Pai santo, rei do céu e da terra!  
Tu és trino e uno, Senhor Deus, todo o bem.  
Tu és bom, todo o bem, o soberano bem,  
Senhor Deus, vivo e verdadeiro!  
Tu és caridade, amor!  
Tu és sabedoria! Tu és humildade!  
Tu és paciência! Tu és formosura!  
Tu és mansidão! Tu és segurança!  
Tu és descanso! Tu és gozo e alegria!  
Tu és a nossa esperança! Tu és justiça e temperança!  
Tu és toda a nossa riqueza e saciedade! Tu és 
beleza!  
Tu és mansidão! Tu és o protector!  
Tu és o nosso guarda e defensor!  
Tu és fortaleza! Tu és consolação!  
Tu és a nossa esperança! Tu és a nossa fé! Tu és 
a nossa caridade! Tu és a nossa grande doçura. 
Tu és a nossa vida eterna, o Senhor grande e 
admirável, o Deus omnipotente, o misericordioso 
Salvador!                            São Francisco de Assis 

Outubro –  Mês do Rosário   
 
O mês de Outubro é chamado o mês do Rosá-
rio. Trata-se, por assim dizer, de uma «entoação 
espiritual» dada pela memória litúrgica da Bem
-Aventurada Virgem do Rosário, que se celebra 
no dia 7. Somos  convidados a deixar-nos guiar 
por Maria nesta oração antiga e sempre nova, 
que lhe é querida de modo especial porque nos 
conduz directamente a Jesus, contemplado nos 
seus mistérios de salvação: jubilosos, luminosos, 
dolorosos e gloriosos. Nas pegadas do Venerá-
vel João Paulo II gostaria de recordar que o 
Rosário é oração bíblica, totalmente embebida 
de Sagrada Escritura. É oração do coração, na 
qual a repetição da «Ave Maria» orienta o 
pensamento e o afecto para Cristo, e por con-
seguinte, faz-se súplica confiante à Mãe de 
Deus e nossa. É uma oração que ajuda a medi-

tar a Palavra de Deus e a 
assimilar a Comunhão eucarís-
tica, a modelo de Maria que 
conservava no seu coração 
tudo o que Jesus fazia e di-
zia, e a sua própria presença.        
        Bento XVI  


