
JANEIRO           INFORMAÇÕES 

Domingo - 17  09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

II Domingo 11.00h    Missa na Igreja Paroquial—Celebraça o da Primeira Comunha o 
T. Comum 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 

2ª feira - 18   INI CIO DA SEMANA DE ORAÇA O PELA UNIDADE DOS CRISTA OS 
3ª feira - 19 08.30h    Missa na Igreja Paroquial  
 09.00h    Confisso es 
 19.00h    Missa na Igreja Paroquial  
4ª feira - 20 08.30h    Missa na Igreja Paroquial  
5ª feira - 21 
    S Inês 

08.30h    Missa na Igreja Paroquial  

6ª feira - 22     Aniversário de Ordenação Episcopal de D. Manuel Clemente  
S. Vicente 08.30h     Missa na Igreja Paroquial  

 09.00h    Confisso es 
Sa bado - 23 16.30h    Missa na Igreja Paroquial 
 18.30h    Missa na Igreja Paroquial 
Domingo  - 24  09.00h    Missa na Igreja Paroquial 

III Domingo 11.00h    Missa na Igreja Paroquial 
T. Comum 18.00h    Missa na Igreja Paroquial 

* Missa  ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feira às 08.30h,  e a  3º feira a s 19.00h 
* Atendimento de Reconciliaça o, apo s a Missa a s 3ª e 6ª feiras. 
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9,15h às 10.30h e das 17,30hh às 19.00h 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III Domingo do Tempo Comum - 24 de Janeiro 
 

*Jonas 3,1-5.10    *1 Corí ntios 7, 29-31    *Mc 1,14-20  
 

A liturgia do 3º Domingo do Tempo Comum propo e-nos a continuaça o 
da reflexa o iniciada no passado domingo. Recorda, uma vez mais, que 
Deus ama cada homem e cada mulher e chama-o a  vida plena e verda-
deira. A resposta do homem ao chamamento de Deus passa por um ca-
minho de conversa o pessoal e de identificaça o com Jesus. 
A primeira leitura diz-nos – atrave s da histo ria do envio do profeta Jo-
nas a pregar a conversa o aos habitantes de Ní nive – que Deus ama todos os homens e a 
todos chama a  salvaça o. A disponibilidade dos ninivitas em escutar os apelos de Deus e 
em percorrer um caminho imediato de conversa o constitui um modelo de resposta ade-
quada ao chamamento de Deus. 
A segunda leitura convida o crista o a ter conscie ncia de que “o tempo e  breve” – isto e , que 
as realidades e valores deste mundo sa o passageiros e na o devem ser absolutizados. Deus 
convida cada crista o, em marcha pela histo ria, a viver de olhos postos no mundo futuro – 
quer dizer, a dar prioridade aos valores eternos, a converter-se aos valores do “Reino”.     
No Evangelho aparece o convite que Jesus faz a todos os homens para se tornarem seus 
discí pulos e para integrarem a sua comunidade. Marcos avisa, contudo, que a entrada pa-
ra a comunidade do Reino pressupo e um caminho de “conversa o” e de adesa o a Jesus e ao 
Evangelho. 
                                                                                                                                                                          Dehonianos 



Paróquia 
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Festa dos  
Padroeiros 2021 

 
Nos dias 6 e 7 de fevereiro, 
celebraremos  a Solenidade 
de Santa Maria, Senhora da 

Encarnaça o, Sa o Bra s e todos os  padroeiros das zonas. Por causa da situaça o pande mica e 
pelo aumento considera vel nu mero  de infectados, o Secretariado do Permanente do Con-
selho Pastoral decidiu apenas garantir as celebraço es litu rgicas do trí duo de preparaça o e 
dos dias de festa. Fica suspensa  a visita da imagem de Nossa Senhora da Encarnaça o a s 
diversas zonas e o serviço de restaurante Take away. Aguardaremos por uma ocasia o que 
nos seja mais favora vel.  O Pregador deste ano sera  o Rev. Sr. Pe. Ezequiel Ina cio, pa roco 
de Vila Franca de Xira e natural da nossa Paro quia. 

Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos  
18 a 25 de Janeiro de 2021 

 

 «Permanecei no meu amor  
e produzireis muitos frutos»   

(cf. João 15,5-9)  
 

22 de Janeiro 
 

S. Vicente, Padroeiro do Patriarcado de Lisboa 
  

* Sir 51, 8-17 * Sal 58       * 2 Cor 1, 3-7        * Mt 10, 17-22  
 
Por édito imperial do ano de 303 as perseguições aos cristãos da Península Ibérica ga-

nharam contornos de extrema violência. Neste tempo o diácono Vicente, de Saragoça, dotado 
na cultura e na retórica, não se coibiu de anunciar o Evangelho. Foi martirizado juntamente 
com o seu bispo, Valério. 

É festejado solenemente no Patriarcado de Lisboa, do qual é padroeiro principal. 


