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Dia 23, Encontro de Oração Missionária 
Na paróquia da Cruz Quebrada está sedeada 
uma congregação missionária feminina, as Mis-
sionárias do Espírito Santo. Estas irmãs desen-
volvem um importante trabalho missionário, 
através da sua oração e vida apostólica. Na 
próxima quarta – feira, dia 23, convidam-nos 
para um tempo de oração Missionária, na sua 
Comunidade. Será às 21h30, na Rua Socieda-
de Cruz Quebradense, Nº 19 (ao cimo da rua 
que passa em frente da igreja da Cruz Que-
brada). 
 

Dia 25, Solenidade da Dedicação da Sé 
Na próxima sexta – feira, dia 25 a nossa Igre-
ja Diocesana estará em Festa: celebramos a 
dedicação da nossa Sé Patriarcal. A celebração 
do aniversário da Dedicação da Sé é a cele-
bração do Mistério da Igreja, que acontece na 
Igreja Particular, à volta do bispo, sucessor dos 
Apóstolos. A Eucaristia na Sé será às 19h00, 
presidida pela primeira vez por D. Manuel Cle-
mente como bispo de Lisboa. Tendo em conta o 
tema deste Ano Pastoral: “a Fé actua pela cari-
dade”, são particularmente convidados todos os 
cristãos presentes nas várias expressões da Ca-
ridade da Igreja. 

Livro de Um Povo Para Um Povo 
A Bíblia é o livro de um povo e para um povo; 
uma herança, um testamento entregue aos leito-
res, para que actualizem na sua vida a história 
da salvação testemunhada por escrito. Há por-
tanto uma relação de recíproca pertença vital 
entre povo e Livro: a Bíblia permanece um Livro 
vivo com o povo, seu sujeito, que o lê; o povo 
não subsiste sem o Livro, porque nele se encon-
tra a sua razão de ser, a sua vocação, a sua 
identidade. Esta pertença recíproca entre povo 
e Sagrada Escritura é celebrada em cada as-
sembleia litúrgica, a qual, graças ao Espírito 
Santo, ouve Cristo, porque é Ele quem fala 
quando na Igreja se lê a Escritura e se acolhe a 
aliança que Deus renova com o seu povo. Por-
tanto, Escritura e liturgia convergem no único fim 
de levar o povo ao diálogo com o Senhor e à 
obediência à vontade do Senhor.         Bento XVI 

Não é o muito saber que sacia a alma, mas o 
saborear as coisas internamente.  

Santo Inácio de Loyola 

Consagração ao Imaculado       
Coração de Maria 

Bem-aventurada Virgem Maria de Fátima,  
Com renovada gratidão pela tua presença ma-
terna, unimos a nossa voz à de todas as gera-
ções que te chamam bem-aventurada, em ti 
celebramos as grandes obras de Deus, que nun-
ca se cansa de se inclinar com misericordiosa-
mente sobre a humanidade, aflita pelo mal e 
ferida pelo pecado, para a curar e salvar. 
Acolhe com benevolência de mãe o acto de 
entrega que hoje fazemos com confiança, 
Diante desta tua imagem, para nós tão queri-
da. Estamos certos que cada um de nós é preci-
oso aos teus olhos e que nada do que habita 
nos nossos corações te é estranho. Deixamo-nos 
alcançar pelo teu olhar tão doce e recebemos 
a consoladora carícia do teu sorriso. Cuida da 
nossa vida entre os teus braços; abençoa-nos e 
reforça todo o desejo de bem; reaviva e ali-
menta a fé; sustém-nos e ilumina a esperança; 
suscita e anima a caridade; guia-nos a todos no 
caminho da santidade. Ensina-nos o teu próprio 
amor de predilecção pelos pequenos e pobres, 
pelos excluídos e pelos que sofrem, pelos peca-
dores e os que têm o coração dilacerado: reú-
ne-os a todos sob a tua protecção, e entrega-os 
ao teu dilecto filho, o Senhor Nosso Jesus. Amen 

Papa Francisco,  13 de Outubro de 2013 

Outubro - Mês do Rosário   
O Rosário 

O Rosário, lentamente recitado e meditado – 
em família, em comunidade, pessoalmente – vos 
fará penetrar, pouco a pouco, nos sentimentos 
de Jesus Cristo e de sua Mãe, evocando todos 
os acontecimentos que são a chave de nossa 
salvação. TOMAI COM CONFIANÇA, ENTRE AS 
MÃOS, O ROSÁRIO”.               Beato João Paulo II 
 

Outubro – Mês Missionário  
Dia Mundial das Missões  

20 de Outubro  
Este domingo, a Igreja celebra o Dia mundial 
das Missões. Quando se fala de missionários, 
pensa-se nos religiosos e leigos que partem pa-
ra países distantes a anunciar o Evangelho. Mas 
qualquer baptizado, como dizia o Papa João 
Paulo II, “ é um evangelizado e um evangeliza-
dor”, um missionado e um missionário ao mesmo 
tempo. Se não podemos ser missionário longe, 
devemos sê-lo em casa e à nossa volta, todos os 
dias, vivendo simplesmente os ensinamentos de 
Jesus, colocando os nossos passos nos passos de 
Cristo.  


