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A luz é uma imagem poderosa 
para expressar a identidade 

da fé cristã. Se alguém 
perguntar o que é isso de ser 
cristão, podemos responder 

com esta imagem retirada do 
evangelho: ser cristão é ser 

luz do mundo.

”
SER LUZ DO MUNDO
A luz é Jesus Cristo presente no Círio 
Pascal, do qual podemos acender os 
corações, de modo a sermos luz do 
mundo. A luz é Jesus Cristo presen-
te na Palavra de Deus, com a qual 
podemos alimentar a nossa vida, de 
modo a sermos luz do mundo. Na 
verdade, nós somos reflexos de uma 
luz maior, somos centelhas da Luz.
A nós compete-nos, em primeiro lu-
gar, recuperar a luz que é própria da 
fé. A luz da fé tem uma capacidade 
especial de iluminar toda a nossa 
existência, escreveu o Papa Francis-
co, na Carta Encíclica sobre a fé.
Depois, como explica o Mestre, 
compete-nos deixar que a luz da fé 
brilhe em nós através das nossas 
boas obras. As boas obras são a 
expressão prática da nossa fé. Isto 
é o específico do discípulo: viver as 
bem-aventuranças, não para se van-

gloriar, mas para a glória de Deus. 
A ser luz todos somos chamados 
desde o nosso batismo. Ser cristão 
é viver iluminado por Jesus Cristo. 
Ao adulto, no momento do batismo, 
é-lhe dito ao receber a vela acesa a 
partir do Círio Pascal: «Agora és luz 
em Cristo. Vive sempre como filho/a 
da luz». No batismo das crianças, 
lembra-se aos pais e padrinhos 
que a eles «se confia o encargo de 
velar por esta luz, para que este/a 
menino/a, iluminado/a por Cristo, 
viva sempre como filho/a da luz». A 
todos se exorta à perseverança na 
fé, na prática das boas obras.
Hoje, eu posso permitir que a luz 
da fé brilhe diante dos outros. Sou 
chamado a ser luz para dissipar as 
trevas que entristecem o mundo, 
seja o pequeno mundo do nosso 
quotidiano, seja o inteiro mundo 
que tantas vezes vive sem espe-
rança. Isaías concretiza: «Se tirares 
do meio de ti o jugo da opressão, 
o dedo acusador e as palavras de 
maldade, se ofereceres ao faminto 
algo do que precisas e matares a 
fome ao indigente, então a tua luz 
brilhará nas trevas». Ainda que seja 
uma luz pequenina, tem a capaci-
dade de clarear os nossos cansa-
ços, tem a capacidade de iluminar 
as nossas discussões e aquecer as 
relações, quando fraquejamos na 
amizade e no amor. Ser luz é a nossa 
identidade e a nossa missão!

   BrilheBrilhe
a vossa luz”a vossa luz”
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Ter.  07 19h30 Servo de Deus Padre Abílio Gomes Correia, m.c. Teresa 

Bastos; Maria de Jesus Vieira, m.c. Maria Lúcia Vieira Barros 

Qua. 08 19h30 Ação de Graças Santíssimo Sacramento e Pe. Abílio Gomes 

Correia, m.c. Maria Rodrigues 

Qui. 09 07h30 Maria de Sousa Fernandes (Aniv.), m.c. Maria da Conceição 

Fernandes Cruz 

 20h30 Ao Servo de Deus Padre Abílio Gomes Correia 

Sex. 10 19h30 Domingos Rodrigues Fernandes, m.c. esposa 

Sáb. 11 19h30 António Mendes, esposa e filhos, m.c. Manuel Gomes 

Gonçalves; Glória da Rocha Pereira e Marido, m.c. família; 

José Nogueira, m.c. Maria Júlia Rodrigues da Costa; Maria de 

Lurdes Rodrigues Rocha, m.c. Maria Olivia Rocha Fernandes; 

Maria Glória Branco Fernandes, pais e sogros, m.c. família; 

Vasco Rodrigues da Rocha, m.c. esposa 

Dom. 12 09h30 Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento, m.c. 

Confraria 
 

 
OFERTÓRIO UCP. O ofertório da eucaristia deste domingo, 05 de fevereiro, 
está consignado à Universidade Católica Portuguesa. 
 
SERVO DE DEUS. Assinalaremos o dia de aniversário natalício do Servo de Deus 
Padre Abílio Gomes Correia, no dia 09 de fevereiro, com um dia de Adoração 
ao Santíssimo. Iniciaremos com a celebração da eucaristia às 07h30, e seguir-
se-á a Adoração ao Santíssimo em tempo de oração pessoal. Terminaremos com 
um tempo de Adoração comunitária às 19h30 e a celebração da eucaristia às 
20h30. Presidirá o senhor arcebispo D. José Cordeiro. A visita do nosso Pastor 
merece certamente a nossa presença, bem como a gratidão que nos merece o 
Servo de Deus, pelo legado que deixou a toda esta comunidade. Embora seja 
tempo de adoração pessoal, para termos a certeza de que o Santíssimo 
Sacramento estará sempre acompanhado, solicitamos a colaboração de pessoas 
voluntárias para cada hora, devendo a inscrição ser feita com o pároco. 
 
CNE. O agrupamento do CNE da nossa paróquia promove uma angariação de 
fundos para as suas atividades, com a venda de papas no domingo dia 12 de 
fevereiro. Agradecendo a colaboração, o CNE informa que é necessário fazer 
reserva de encomendas, pelos números de telefone afixados no placard. 
 
ADORAÇÃO SANTÍSSIMO. No dia 12 de fevereiro, às 15h30, faremos o nosso 
momento mensal de Adoração ao Santíssimo Sacramento. 
 
DOENTES. No dia 09 de fevereiro fareia a visita aos doentes/pessoas idosas. 
 
PEDITÓRIO OVOS. Foram entregues, de peditórios dos ovos, 76,00 € dos lugares 
de Campo, Quintela, Ribela e Cimães e Jericó. 

Agenda Paroquial 

 

09.02 
. 141º aniv. Nascimento 

Pe. Abílio 
. Oração pela Vida e 

Vocações, 21h15 S. 

Vítor 
11.02 

. Dia Mundial do Doente 
12.02 

. Adoração Santíssimo 

. Venda de Papas CNE 

22.02 

. CINZAS 
25.02 

. Festa Bem 
Aventuranças, 7º ano 

28.02 

. Encontro com Deus 
(Oração / Gualtar) 

02.03 
. Oração pela Vida e 

Vocações, 21h15 S. 
Vicente 

05.03 

. Reunião de Piedade 
11.03 

. Reunião Preparação 
Baptismo 

12.03 

. Ofertório Cáritas 

. Via Sacra Bom Jesus 

13.03 
. 10º Aniversário 

Eleição Papa Francisco 

17.03 
. 24 HORAS PARA O 

SENHOR 


