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MENSAGEM DO SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA A CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA PAZ 

«A BOA POLÍTICA ESTÁ AO SERVIÇO DA PAZ», 

"Paz para esta casa!" Com estes votos o Papa Francisco inicia o novo ano e abre a sua Mensagem 

para o Dia Mundial da Paz. São as palavras com as quais Jesus envia os apóstolos em missão e a casa 

da qual fala, é "toda a família, comunidade, todo o país, todo o continente" e é também "a nossa casa 

comum", a qual Deus confia aos nossos cuidados. 

No seu documento, o Papa aponta 12 vícios que actualmente retiram “credibilidade aos sistemas 

dentro dos quais a política se realiza, bem como à autoridade, às decisões e à acção das pessoas que 

se lhe dedicam”: 

“Estes vícios, que enfraquecem o ideal duma vida democrática autêntica, são a 

vergonha da vida pública e colocam em perigo a paz social” . 

 

Numa alusão ao período eleitoral que vai ter lugar em 2019, concretamente em termos de eleições 

legislativas e europeias, Francisco indica aquela que acredita ser a ideia-chave para tornar o momento 

de campanha e de ida às urnas um verdadeiro motor de renovação e de mudança: 

“Cada renovação nos cargos electivos, cada período eleitoral, cada etapa da vida 

pública constitui uma oportunidade para voltar à fonte e às referências que inspiram a 

justiça e o direito”. 

 

A frescura que emerge da Mensagem do Papa conclui-se no último parágrafo com ênfase na relação 

entre direitos e deveres, para reiterar que - como nos recorda o septuagésimo aniversário da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos - o "grande projecto político da paz" baseia-se na 

"responsabilidade recíproca e na interdependência dos seres humanos". Isso desafia-nos no 

compromisso diário e pede-nos uma "conversão de coração e da alma".  

Para aqueles que se querem comprometer na "política da paz", o Papa sugere por fim o espírito do 

Magnificat que Maria canta em nome de todos os homens:  A «misericórdia [do Todo-Poderoso] 

estende-se de geração em geração sobre aqueles que O temem. Manifestou o poder do seu braço e 

dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes (...), lembrado da 

sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência, para sempre»  

Mensagem na integra: http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-
francesco_20181208_messaggio-52giornatamondiale-pace2019.html  
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Viver a Liturgia como local de encontro  

 

 

A PALAVRA DE DEUS NA LITURGIA 

A liturgia sagrada constitui o âmbito privilegiado onde Deus nos fala no momento presente da nossa 

vida: fala hoje ao seu povo que escuta e responde. Cada acção litúrgica está, por natureza, impregnada da 

Sagrada Escritura. Como afirma a Constituição Sacrosanctum Concilium (SC), «é enorme a importância da 

Sagrada Escritura na celebração da Liturgia. porque é  a ela que se vão buscar as leituras que se explicam na 

homilia e os salmos para cantar; com o seu espirito e da sua inspiração nasceram as preces, as orações e os 

hinos litúrgicos; dela tiram a sua capacidade de significação as acções e os sinais» (n.24). Mais ainda, deve-se 

afirmar que o próprio Cristo «está presente na sua palavra, pois é Ele que fala ao ser lida na Igreja a Sagrada 

Escritura» (SC7). Com efeito, «a celebração litúrgica torna-se uma continua, plena e eficaz proclamação da 

Palavra de Deus. Por isso, constantemente anunciada na liturgia, a Palavra de Deus permanece viva e eficaz 

pela força do Espírito Santo, e manifesta aquele amor operante do Pai que não cessa jamais de agir em favor 

de todos os homens». De facto, a Igreja sempre mostrou ter consciência de que, na acção litúrgica, a Palavra 

de Deus é acompanhada pela acção íntima do Espirito Santo que a torna operante no coração dos fieis. Na 

realidade, graças ao paráclito é que «a Palavra de Deus se torna fundamento da acção litúrgica, norma e 

sustentáculo da vida inteira. A acção do próprio Espírito Santo (…) sugere a cada um, no íntimo do coração, 

tudo aquilo que, na proclamação da Palavra de Deus, é dito para a assembleia inteira dos fiéis. 

Por isso, para a compreensão da palavra de Deus, é necessário entender e viver o valor essencial da 

acção litúrgica. Em certo sentido, a hermenêutica da fé relativamente à Sagrada Escritura deve ter sempre 

como ponto de referência a liturgia, onde a Palavra de Deus é celebrada como palavra actual e viva. 

Aqui se vê também a sábia pedagogia da Igreja que proclama e escuta a Sagrada Escritura seguindo o 

ritmo do ano litúrgico. Vemos a Palavra de Deus distribuída ao longo do tempo, particularmente na 

Celebração Eucarística e na Liturgia das Horas. No centro de tudo, refulge o Mistério Pascal, ao qual se unem 

todos os mistérios de Cristo e da história da salvação actualizados sacramentalmente. 

 

Resumido de : Papa Bento XVI, Verbum Domini: Exortação Apostólica Pós-Sinodal sobre a Palavra de Deus na vida e na 

missão da Igreja. 

«Viver a Liturgia como lugar de encontro» é a proposta do Patriarcado de Lisboa para o ano que agora 

iniciamos. Ao longo do ano, vamos publicar alguns artigos que nos ajudem a conhecer melhor a LITURGIA. 
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“Um Filho nos foi dado” 

O Pe. Pedro Coutinho, Sacerdote do Sagrado Coração de Jesus, visitou a escola de responsaveis da Grande 

Lisboa no dia 17 de Dezembro, na Igreja da Divina Misericórdia em Alfragide. 

Foi uma sessão especial de Advento, aberta às varias ultreias, e contou com a presença de cerca de 80 pessoas. 

Desde a descendencia de Jesus até ao Seu nascimento, o Pe. Pedro foi-nos mostrando que Jesus é filho da 

humanidade que nós somos. Foi-nos dado um filho para nos humanizar, colocando a pessoa humana em 

primeiro lugar.   

Ele veio para nos colocar no caminho da lógica de Deus (Papa Bento XVI), pois vivemos no predominio do 

dinheiro sobre todas as coisas.   

Jesus vive a nossa história e veio habitar no meio de nós para nos ajudar a viver melhor. A nossa tarefa é construir 

a civilização do Amor (Papa Paulo VI).    DeColores! 

 

Oração pela beatificação de Eduardo Bonnin e D. Sebastian Gaya 

Eduardo Bonnín Aguiló 

O servo de Deus 

 
Ó Deus, dispensador de todas as graças e 

carismas. Tu que concedeste ao teu Servo 

EDUARDO BONNÍN AGUILÓ a graça de dedicar 

toda a sua vida, com humildade e generosidade 

à obra do Movimento de CURSILHOS DE 

CRISTANDADE, percorrendo os cinco 

continentes e proclamando que Deus em Cristo 

nos ama. Concede-nos por sua intercessão o 

favor que agora te imploramos. 

(pede-se o favor que se deseja alcançar) 

 

Concede-nos também a graça da sua 

beatificação para Tua gloria e bem da Igreja, 

que resplandece na vida dos seus santos. Por 

Jesus Cristo nosso Senhor. Ámen. 

 

(Pai Nosso) 

Mons. Sebastian Gaya 

Deus, Pai Nosso, que pela Graça de teu Filho 

Jesus Cristo e unção do Espirito acendeste no 

coração do teu filho Sebastian, sacerdote, o 

desejo de ser «Sanctus e apóstolos!», Te 

louvamos, bendizemos, e damos graças por 

todos os dons que nos concedeste traves 

dele, especialmente pelo Movimento dos 

Cursilhos, e pedimos-te para permanecer 

unidos à videira que é Cristo, e dar muito 

fruto neste mundo, para Tua gloria eterna.  

Pedimos-Te que, através do teu servo 

Sebastian, nos concedas esta graça particular 

 (pede-se a graça que se deseja alcançar)  

de modo que se for tua vontade, a Igreja 

possa reconhecer e proclamar as maravilhas 

que fizeste nele. Com S. Paulo e com a 

Rainha dos Apóstolos, por Jesus Cristo Nosso 

Senhor. Amen 
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ANO PASTORAL 2018-2019 

 

SECRETARIADO REGIONAL DA GRANDE LISBOA 

Cursilho de Senhoras Nº 476 20 a 23 de Fevereiro de 2019 

Cursilho de Homens Nº 572 03 a 06 de Abril de 2019 

Cursilho de Senhoras Nº 479 22 a 26 de Maio de 2019 

Missas Penitenciais Primeira 4ª feira de cada mês às 6:30 da manhã 

SECRETARIADO REGIONAL DO TERMO ORIENTAL DE LISBOA 

Cursilho de Homens Nº 571 13 a 16 de Fevereiro de 2019 

Cursilho de Senhoras Nº 478 20 a 23 de Março de 2019 

Mini-Cursilho 17 e 18 de Novembro de 2018 

SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE TORRES VEDRAS 

Cursilho de Senhoras Nº 475 23 a 26 de Janeiro de 2019 

Cursilho de Homens Nº 573 24 a 27 de Abril de 2019 

Cursilho de Senhoras Nº 480 29 de Maio a 1 de Junho de 2019 

Mini-Cursilho 23 e 24 de Março de 2019 

SUB-SECRETARIADO REGIONAL DE CALDAS DA RAINHA 

Cursilho de Homens Nº 570 30 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2019 

Cursilho de Senhoras Nº 477 13 a 16 de Março de 2019 

SECRETARIADO DIOCESANO DE LISBOA 

Cursilho de Homens Nº 574 17 a 20 de Julho de 2019 

Cursilho de Senhoras Nº 481 24 a 27 de Julho de 2019 

Mini-Cursilho 18 e 19 de Maio de 2019 

    O    O  R    
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