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A Palavra Desceu 
 

A Palavra de Deus é o sujeito que move a história, 
inspira os profetas, 
prepara o caminho do Messias e convoca a Igreja. 
O próprio Jesus é a Palavra divina que se fez car-
ne no seio virginal de Maria: 
nele, Deus revelou-se plenamente, 
disse-nos e deu-nos tudo, 
abrindo-nos os tesouros da sua verdade e da sua 
misericórdia. 
Portanto a Palavra desceu, a fim de que a terra, 
que antes era um deserto, 
produzisse os seus frutos para nós.    Santo Ambrósio 

S. Francisco Xavier 
Padroeiro Universal das Missões 

Nasceu em 7 de Abril de 1506, no Castelo de Xa-
vier, em Espanha. Infância e juventude marcadas 
pela guerra que o sensibiliza para as privações da 
vida. Em 1525 vai estudar para Paris, onde encon-
tra Inácio de Loyola, de quem se torna discípulo em 
1533. É ordenado sacerdote em 24 de Junho de 
1536 e o seu maior desejo era partir para o Ori-
ente. Em Abril de 1541parte para a Índia com a 
nomeação de Legado Pontifício. Morre, às portas 
da China, a 3 de Dezembro de 1552 – 10 anos e 
sete meses de apostolado prodigioso; chega a re-
alizar num mês 10000 baptismos. É beatificado em 
1605 por Paulo V, canonizado em 12 de Março de 
1622 por Gregório XV, juntamente com Santo Iná-
cio de Loiola. Consagrado como “Apóstolo do Ori-
ente”, proclamado, em 1904, pelo Papa Pio X, 
Padroeiro Universal das Missões, foi reconhecido 
por João Paulo II como “O apóstolo mundial dos 
tempos modernos”. 
 

A Ele, Glória e Poder Pelos Séculos 
Sabedoria infinita, 
Vinde já ao nosso mundo 
Ensinar-nos o caminho 
Da salvação e da graça. 
 

Poder de Deus infinito, 
Vinde já ao nosso mundo 
Libertar-nos do inimigo, 
No poder do vosso braço. 
 

Vós que sois luz infinita, 
Vinde já ao nosso mundo 
Iluminar a cegueira 
Para vermos o caminho. 
 

Palavra do amor de Deus, 
Vinde já ao nosso mundo. 
Nascei, Senhor, na minha alma 
E ficai para todo o sempre.           Liturgia das horas 
 
Vigiai sobre a vossa vida, que as vossas lâmpadas 
se não apaguem, não desaperteis os vossos cintos, 
estai prontos, porque não sabeis a hora em que o 
Nosso Senhor virá.    Didaké, XVI (finais do séc. I) 

Dia de retiro paroquial 
 
No dia 9, segunda-feira, haverá o habitual retiro 
em tempo de Advento para as paróquias de Al-
gés e Cruz Quebrada, no centro pastoral de Mi-
raflores. O retiro começa às 10h00, com a ora-
ção de Laudes, e termina com a missa das 18h00, 
em Miraflores. No intervalo de almoço será servi-
da uma refeição ligeira. 
 

Os sinos voltam a repicar 
 
Graças às ofertas de vários paroquianos, foi pos-
sível voltarmos a escutar o toque dos sinos da nos-
sa igreja paroquial. 
Avariados devido à sua já longa idade, foi neces-
sário substituir os martelos e parte do sistema 
eléctrico, intervenção orçamentada em 
2.000,00€. Este valor, muito elevado para as 
posses da nossa Paróquia, foi integralmente con-
seguido graças à resposta pronta de muitos paro-
quianos ao apelo feito. A todos o Senhor recom-
pense em abundantes graças e dons. 
 

Catequese, 7.º a 9.º volumes:  
encontro no Advento 

 
Realiza-se no próximo Sábado, dia 7 de Dezem-
bro, no Externato São José (Restelo) o encontro de 
início de Advento com os adolescentes que fre-
quentam a catequese paroquial dos 7.º, 8.º e 9.º 
volumes. O encontro culmina com a participação 
na Eucaristia celebrada em Miraflores às 18h. 
 

Sector da Pastoral Familiar 
«A semana passada o Sector da Pastoral Familiar 
d i v u l g o u  u m  q u e s t i o n á r i o  o n l i n e 
(familia.patriarcado-lisboa.pt/), que está a ter 
uma excelente adesão. Trata-se do questionário 
que veio da Santa Sé com algumas opções de 
resposta, de modo a facilitar o tratamento da 
informação; no entanto, há sempre a possibilida-
de de acrescentar outra resposta no espaço em 
branco que se encontra no final de cada pergun-
ta» (nota de 28.11.2013). Outras formas de par-
ticipação, nos vários grupos, como resposta ao 
questionário oficial da Santa Sé (mesmo endere-
ço) também podem ser enviadas para o e-mail 
da Pastoral Familiar (familia@patriarcado-
lisboa.pt) até ao dia 11 de Dezembro. 

16,


