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Ação de Graças pelo Novo Ano

 Agora cumprimentem o ano em rápida mudança com alegria e penitência sinceras.
Alegrem-se e regozijem-se com gratidão. Abracem mais um ano de Graça.

Pois Jesus veio para travar a guerra contra o pecado; o Nome dos nomes veio para nós.
Alegrem-se e regozijem-se com gratidão. Abracem mais um ano de Graça.

O Seu amor abundante excede em muito as necessidades de um ano inteiro.
Alegrem-se e regozijem-se com gratidão. Abracem mais um ano de Graça.

Com este Senhor tão bom para orientar o nosso caminho de que necessitamos mais?
Alegrem-se e regozijem-se com gratidão. Abracem mais um ano de Graça.

«Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele ama.»
Alegrem-se e regozijem-se com gratidão. Abracem mais um ano de Graça.



Felizes aqueles que cultivam mais o 
espanto do que a deceção ou os que exer-
citam mais a aceitação generosa do que o 
ressentimento

Não é só o ano que começa. Qualquer 
que seja a nossa idade ou a estação em 
que nos encontremos a viver, a verdade é 
que somos, até ao fim, uma coisa no seu 
começo, a verdade é que habitamos unica-
mente começos. Nada mais. Não vimos ou-
tra coisa enquanto estivemos aqui. A nossa 
estirpe é a dos recém-nascidos, portanto. 
Uma das mais belas frases que conheço 
pertence a uma página bíblica, a Primeira 
Carta de Pedro. E a frase diz (ou ordena) 
o seguinte: “Como crianças recém-nasci-
das, desejai” (1Pe2,2). Somos, mesmo com 
dezenas, com centenas de anos e séculos 
em cima, “crianças recém-nascidas”. E de-
vemos muito à misteriosa fragilidade dos 
recém-nascidos que, no fundo, ainda é a 
nossa, que, sabemos, será sempre a nossa. 
O nascimento deve ser reconhecido como 
estrutura fundante da vida, a sua irremo-
vível arquitetura primária, e não apenas 
como uma das suas formas ocasionais, fur-
tivas e possíveis. [...] Por isso, felizes aque-
les que cultivam mais o espanto do que a 
deceção ou os que exercitam mais a acei-

tação generosa do que o ressentimento. 
Felizes os que no incompleto e no inacaba-
do são capazes de ver a insinuação de uma 
promessa, mais do que uma lacuna. O im-
portante é assim saber, com uma força que 
jorre do fundo da própria alma, se estamos 
dispostos a amar a vida como esta se apre-
senta e não como a fantasiamos. Como 
recordava Françoise Dolto, a nossa hora 
de maturidade só chega “quando, como 
qualquer outro ser humano, sentimos um 
desejo suficientemente forte para assumir 
todos os riscos do nosso próprio ser. Aí es-
taremos prontos a honrar o nascimento de 
que somos portadores”. Por vezes, cansa-
dos e confundidos, não conseguimos com-
preender que certas etapas cambaleantes 
nos servem para um reencontro benéfico 
com o nosso próprio passo. E podemos di-
zer que a alegria que provámos no cami-
nho não passou de um relâmpago breve, 
que nos precipitou em seguida no escuro. 
Ou da esperança podemos pensar que só 
nos iluminou porque ignorávamos que 
também ela era transitória. E da leveza, da 
gentileza ou da amizade podemos temer: 
chegará o outono e também elas voarão. 
Que injustiça, porém. O que vimos todo o 
tempo foi a vida a nascer.

José Tolentino Mendonça, in Expresso, 5.1.2019

Durante a semana de 18 a 
25 de janeiro celebra-se a Se-
mana de Oração pela Unidade 
dos Cristãos, um momento 
muito importante para todos 
os cristãos.

Numa altura em que se 
apela à união e em que o ecu-
menismo é o centro dos nos-

sos pensamentos, todos são convidados a 
colocar os cristãos espalhados por todo o 
mundo nas suas orações. É de diálogo, co-

munhão, respeito, tolerância e 
sobretudo união que se falará 
mais ao longo destes dias.

Um dos pontos altos des-
ta semana será no dia 23 de 
janeiro, onde terá lugar a 
Oração Ecuménica “Serra no 
Torne” e cujos detalhes serão 
confirmados mais próximo da 
data.

Semana de Oração pela 
Unidade dos Cristãos

A vida a nascer



Todos os Domingos (11:00) – Celebração Eucarística e Escola Dominical para crianças
Todas as Quartas-feiras (9:00) – Oração da manhã
5 janeiro - Festa da Escola Dominical
                   - Distribuição dos Cabazes de alimentos
19 janeiro - Eucaristia com a Renovação dos Votos Matrimoniais
23 janeiro - Oração Ecuménica “Serra no Torne” no âmbito da SOUC (Semana de 
Oração pela Unidade dos Cristãos), de 18 a 25 de janeiro.

O SJIL (Secretariado Juvenil da Igreja 
Lusitana) organizou mais um “Ano Novo 
Diferente” rumo à Peregrinação da Con-
fiança, no Encontro Europeu Anual de 
Taizé, desta vez na cidade de Wroclaw, 
na Polónia. Da nossa paróquia três jovens 
participaram: o José Tomás Santos, a Ca-
tarina e a Mariana Sá Couto.

Até à Polónia foram dias de autocar-
ro com uma paragem para dormir muito 
apreciada em Paris, até porque a maioria 
do grupo ainda não conhecia a cidade. 
Chegados à Polónia, na oração da noite 
em Katedra św. Jana Chrzciciela ouviram 
na voz do prior da comunidade o tema de 

2020 da comunidade e deste encontro: 
Sempre a Caminho mas nunca desenraiza-
dos (Urszula Ledochowska)

Todo o grupo foi acolhido por famílias 
da paróquia św Anny, em Oporow, e era lá 
que tinham as orações da manhã. Durante 
a tarde e noite as orações eram em dife-
rentes sítios da cidade. Este ano o grupo 
tinha um trabalho para a organização: re-
colher o lixo do jantar no exterior.

Saíram de Wroclaw com um enorme 
sentimento de acolhimento cristão, novas 
experiências e muito alimentados a nível 
espiritual.

Para o ano o encontro será em Turim, 
em Itália, e já todos esperam pelo próximo 
Ano Novo Diferente.

Ano Novo diferente

Eventos



Pároco: 
Sr. Bispo D. Jorge de Pina Cabral 
Tels.:223754018(ILCAE) 918521990 (Tlm)

Junta Paroquial:
Presidente: Rev. Diácono Engº Jaime Dias 
Tlm: 915601983.
 
Igreja aberta todos os dias das 12h30 às 
13h00 e sexta todo o dia.

Para visitas Domiciliárias por favor contactar 
o Pároco ou algum membro da Junta .

Igreja Lusitana—comunhão anglicana 
http://www.igreja-lusitana.org 
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1 Jaime Amadeu Lopes Ribeiro Dias

1 Cláudia Cristina Alvarez Esmeriz

4 Berta Perpétua Vieira da Silva

6 Pedro de Pina Cabral Videira

7 Helena Maria dos Santos Magalhães

7 Daniel Filipe Nogueira da Silva

7 Mariana dos Santos Ribeiro Dias

15 Maria dos Santos Ribeiro Silva

15 Marta dos Santos Ribeiro Silva

16 Eduardo Miguel Teixeira Morais

20 Hernâni Joel Torres Alves da Silva

21 Sérgio António Almeida Ramos

22 Susana Maria Fernandes Pereira

24 Maria Noémia Correia Dias dos Santos Cunha

24 Mariana da Luz Filipe Sequeira

25 Amável Aurora Barros Dias Carneiro

25 Sofia Meneses Correia Dinis Massa

26 Nuno Diogo Carvalho

30 Maria Raquel Rodrigues Simões dos Santos

Aniversários
janeiro


