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A Palavra Ilumina o Homem 
A Palavra divina ilumina a existência humana e 
leva as consciências a reverem em profundida-
de a própria vida, porque toda a história da 
humanidade está sob o juízo de Deus: «Quando 
o Filho do Homem vier na sua glória, acompa-
nhado por todos os seus anjos, sentar-Se-á, en-
tão, no seu trono de glória. Perante Ele reunir-se
-ão todas as nações» (Mt 25, 31-32). No nosso 
tempo, detemo-nos muitas vezes superficialmen-
te no valor do instante que passa, como se fosse 
irrelevante para o futuro. Diversamente, o Evan-
gelho recorda-nos que cada momento da nossa 
existência é importante e deve ser vivido inten-
samente, sabendo que cada um deverá prestar 
contas da própria vida. «Tive fome e destes-Me 
de comer, tive sede e destes-Me de beber; era 
peregrino e recolhestes-Me; estava nu e destes-
Me de vestir; adoeci e visitastes-Me; estive na 
prisão e fostes ter comigo» (25, 35-36). Deste 
modo, é a própria Palavra de Deus que nos 
recorda a necessidade do nosso compromisso 
no mundo e a nossa responsabilidade diante de 
Cristo, Senhor da História.              Verbum Domini 

Sínodo Diocesano 
O Patriarcado de Lisboa vai viver um Sínodo 
diocesano em 2016. A proposta foi feita ao 
Conselho Presbiteral da diocese, que esteve 
reunido esta semana no Seminário dos Olivais, 
e anunciada à Igreja de Lisboa na celebração 
da Solenidade de São Vicente, que decorreu 
esta quarta-feira, dia 22 de janeiro, na Sé Pa-
triarcal. Na proposta que apresentou, D. Manu-
el Clemente refere que é programa para os 
próximos anos a diocese constituir-se em estado 
permanente de missão. Este Sínodo acontece, 
também, no contexto da celebração dos três 
séculos sobre a qualificação Patriarcal de Lis-
boa, que ocorre em Novembro de 2016. A pre-
paração para este Sínodo “deve começar des-
de já, e deverá retomar e projectar para o fu-
turo o melhor fundamento da qualificação Patri-
arcal de Lisboa", salientou D. Manuel Clemente.   

Dia Mundial dos Leprosos 
No último Domingo de Janeiro de cada ano, é 
celebrado o Dia Mundial dos Leprosos, o qual 
foi instituído pela ONU, em 1954, a pedido de 
Raoul Follereau, o “Apóstolo dos Leprosos do 
século XX”. A Lepra é uma doença dermatológi-
ca, infecciosa, crónica que atinge as pessoas 
pelo contágio, em especial as mais frágeis que 
sofrem de desnutrição, falta de água potável e 
falta de condições de higiene. 

Domingo, dia 2, às 16h30 
Encontro de formação para os leitores das pa-
róquia de Algés e Cruz Quebrada, na sala 1 
das instalações paroquiais, em Algés. 
 

Bênção dos Bebés Nascidos no Último Ano 
e de Seus Pais 

No próximo Domingo, dia 2, haverá a já habitu-
al bênção das crianças nascidas ao longo do 
último ano na missa das 11h00. Esta bênção, 
que acontece este ano no próprio dia da Festa 
da Apresentação do Senhor, relembra o gesto 
de Maria e José que levaram ao templo o seu 
Filho Jesus, para o apresentarem ao Senhor. É 
um gesto de gratidão, que recorda aos pais 
que os filhos são Dom e Missão, não proprieda-
de. Numa sociedade onde as bases familiares 
aparecem cada vez mais fragilizadas, rezemos 
por estas e por todas as famílias. 
 

Encontros “Onde está Deus, no Trabalho?” 
Durante quatro quartas-feiras terão lugar quatro 
encontros de reflexão e partilha sobre a nossa fé 
e a realidade do trabalho. Os temas, por dias, 
serão os seguintes: 
05 Fev.  
O cristão no trabalho: desencanto e Esperança 
12 Fev.  
O drama do desemprego: onde está Deus 
19 Fev. Viver mais com menos: o dinheiro, a parti-
lha e o serviço 
26 Fev. Um olhar para o Futuro: diálogo de gera-
ções 
Os encontros realizam-se no Centro Pastoral de 
Miraflores, entre as 21h30 e as 23h00, mediante 
inscrição que está limitada a 40 participantes por 
sessão. As inscrições poderão ser feitas através do 
e-mail trabalharcomdeus@gmail.com, até ao dia 
3 de Fevereiro, ou para o nº 214116767, da Pa-
róquia de Algés. Para mais informações, consulte 
o site: http://trabalharcomdeus.wix.com/alges. 

Equipa “Trabalhar com Deus” 

Ó Maria, Virgem Poderosa 
Tu, grande e ilustre defensora da Igreja.  
Tu, Auxílio maravilhoso dos cristãos,  
Tu, terrível como exército ordenado em batalha. 
Tu, que, só, destruíste toda heresia em todo o 
mundo:  
nas nossas angústias, nas nossas lutas,  
nas nossas aflições, defende-nos do inimigo;  
e na hora da morte,  
acolhe a nossa alma no Paraíso.  

S. João Bosco 


