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SOLENIDADE DE SÃO VICENTE

DIÁCONO E MÁRTIR

EVANGELHO: Mt 10, 17-22 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: 
«Tende cuidado com os homens: hão-de 
entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas 
sinagogas. Por minha causa, sereis levados 
à presença de governadores e reis, para dar 
testemunho diante deles e das nações. Quando 
vos entregarem, não vos preocupeis em saber 
como falar nem com o que dizer, porque nessa 
altura vos será sugerido o que deveis dizer; 
porque não sereis vós a falar, mas é o Espírito do 
vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará à 
morte o irmão e o pai entregará o filho. Os filhos 
hão-de erguer-se contra os pais e causar-lhes 
a morte. E sereis odiados por todos por causa 
do meu nome. Mas aquele que perseverar até 
ao fim, esse será salvo».
Palavra da Salvação.

S Ã O  V I C E N T E

TESTEMUNHA FIEL E COR AJOSA
REFLEXÃO DOMINICAL 

Hoje celebramos a Solenidade de São Vicente, 
Diácono e Mártir, cujo cheiro de testemunho 

continua a emanar em 
todo o mundo. É o 
Padroeiro do nosso 
Patriarcado de Lisboa e, 
por isso, tem prevalência 
sobre a liturgia do III 
domingo do Tempo 
Comum. Recordamos 
a sua coragem heroica 
e a firmeza da sua fé. 
O sangue dos mártires 
continua a fortalecer 
a Igreja na sua ação 
evangélica. “O martírio 
é o supremo testemunho 

dado em favor da verdade da fé. Designa um 

testemunho que vai até à morte. O mártir dá 
testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, ao 
qual está unido pela caridade. Dá testemunho 
da verdade da fé e da doutrina cristã e suporta 
a morte com um ato de fortaleza. “Deixai-me 
ser pasto das feras, pelas quais poderei chegar 
à posse de Deus” (Santo Inácio de Antioquia). 
A Igreja cresce com o sangue dos mártires e 
hoje, na nossa geração, existem muitos que 
quase ninguém ouve falar deles. 
É este belo testemunho de fé que São Vicente 
de Saragoça deu no início do século IV quando 
mostrou uma coragem enorme e fiel ao seu 
Senhor durante a perseguição do Imperador 
Diocelesiano. Vicente, diácono, recusou 
oferecer sacrifícios aos deuses e foi cruelmente 
martirizado até à morte, que terá ocorrido em 
304.
No Evangelho de hoje, Jesus alerta aos Seus 
apóstolos sobre a opção que fizeram. Isto é, 
ser discípulo da nova aliança e em que consiste 
este caminho. Destacamos três pilares para 
esta reflexão.
1. A inevitabilidade das perseguições;
2. A presença constante e o apoio fiel do Espírito 
Santo na vida do discípulo;
3. A perseverança que ganha a vida e incentiva 
a verdade.
O anúncio da Palavra de Deus provoca reações 
diversas. Entre elas, o ódio, as ameaças, a inveja, 
etc. Por isso, haverá perseguições de todo 
nível e torna-se uma marca indispensável no 
caminho do cristão. O Evangelho confirma a 
presença e o auxílio fiel de Deus nos momentos 
turbulentos da caminhada cristã e, por fim, 
convida-nos a mantermo-nos firmes e fiéis 
durante as perseguições, porque só sairemos 
vitoriosos com a perseverança.
Que São Vicente, o nosso Padroeiro, interceda 
pelo nosso Patriarcado, pelas Paróquias e por 
todas as Igrejas em Lisboa e que possamos 
imitar as suas virtudes no testemunho na nossa 
fé.
Pista de Reflexão
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• Qual é o meu maior medo no anúncio da Boa 
Nova?
São Vicente, rogai por nós!

Pe. Andrew Prince Fofie-Nimoh.

JESUS, MODELO DO ANÚNCIO

CATEQUESE DO PAPA FRANCISCO

Ao refletir sobre o zelo por evangelizar, fixemos 
o nosso olhar em Jesus, que é o modelo 
do evangelizador. Vendo o seu dia a dia, 
encontramo-lo, muito cedo, à procura dum lugar 
deserto onde se detém na oração com o Pai. Ali 
descobre o sentido da sua existência no mundo 
e toma as suas decisões mais importantes. 
Partindo da oração, Jesus dedica o resto da 
jornada ao anúncio do Reino, aproximando-
se dos pobres, doentes e pecadores. Ao falar 
sobre si, apresenta-se como bom Pastor. E ser 
pastor não é um mero trabalho, mas um estilo, 
um modo de viver: durante as vinte e quatro 
horas do dia, o pastor encaminha o rebanho ao 
pasto, dorme entre as ovelhas e cuida das mais 
débeis. Assim procede Jesus para connosco: 
com o seu coração de Pastor, não faz apenas 
qualquer coisa por nós, mas dá a vida por nós. 
Conformando-se com Jesus, a ação pastoral da 
Igreja deve seguir o estilo dele. Perguntemo-
nos: rezamos como Jesus? Falamos com Ele? 
Não esqueçamos que a intimidade com Cristo 
é a alma de todo o apostolado. Permanecendo 
com Ele, descobrimos que o seu coração se 
preocupa com quem se perdeu do rebanho. 
Nunca o ouvimos dizer: «Aquele afastou-se?! O 
problema não é meu», mas vemo-lo abandonar 
tudo e correr atrás de quem se extraviou; trá-lo 
de volta, faz-lhe sentir a beleza do seu amor. 
Tal é o zelo de Deus; assim deve ser o nosso!
Papa Francisco, Audiência Geral, Sala Paulo 
VI, quarta-feira, 18 de janeiro de 2023

SÃO VICENTE, DIÁCONO E MÁRTIR

PADROEIRO PRINCIPAL DO PATRIARCADO DE LISBOA

Vicente, diácono da Igreja de Saragoça, na 
Espanha, ofereceu a Cristo o sacrifício da sua 
vida, juntamente com o seu bispo Valério, tal 
como tinha oferecido com ele o sacrifício do 
altar em Valência, na Espanha, no ano 304, 
durante a perseguição de Diocleciano. Depois 
de padecer cárceres, fomes e torturas, terminou 
invicto o glorioso combate e subiu ao céu para 
gozar o prémio o seu martírio. O seu culto logo 
se propagou por toda a Igreja. Nos primórdios 
da nação portuguesa, os seus restos mortais 
foram trazidos, segundo a tradição, por ordem 
de El-Rei D. Afonso Henriques, do Algarve 

para Lisboa. Por isso, o santo mártir tem sido 
solenemente celebrado como Padroeiro da 
Diocese de Lisboa até ao presente.
Patriarcado de Lisboa

JMJ 2023

INSCRIÇÃO COMO FAMÍLIA DE ACOLHIMENTO 
A JOVENS NA JMJ 2023 | TIRES

Olá, aspirante família de acolhimento! 
Se te estás a inscrever, quer dizer que disseste 
"Sim" ao acolher peregrinos que, de longe, vêm 
experienciar este evento único e, é na tua casa 
que poderão ser acolhidos, recebendo o calor 
do seio familiar - que a nada se compara! :) 
Com muita alegria e agradecimento, o COP de 
Tires conta contigo! A JMJ 2023 irá decorrer em 
Portugal de 1 a 6 de Agosto e, nessa semana 
imperdível, acolhes peregrinos em tua casa - 
tal como Isabel fez com Maria, tal como Maria 
fez com Jesus e tal como nós queremos fazer 
com Deus e o próximo! Acolher peregrinos é 
uma forma de participar na Jornada Mundial 
da Juventude, recebendo a Cristo em casa e 
ajudando os jovens a terem a melhor experiência 
possível na sua vivência ao longo da semana 
da Jornada. Quais os requisitos para as famílias 
se inscreverem:
• Ter 2m² por cada peregrino (cerca de um 
tamanho de um saco-cama); podem dormir 
na sala, quarto ou escritório, o que importa é 
ter este espaço;
• Ter uma casa de banho para que os peregrinos 
possam fazer a sua higiene básica;
• Viver a menos de 30 minutos da paróquia 
(seja de carro, a pé ou transportes públicos);
• Ter disponibilidade na semana das JMJ;
• Ter pelo menos uma pessoa maior de idade 
em casa.
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfXzcl-mCSpIaZ5n5e4Bge95beK
6CISiz7DdMISnSuZiNLrTg/viewform?usp=sf_
link

https://linktr.ee/coptiresjmj2023
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AGENDA E AVISOS PAROQUIAIS 

• No dia 12 de fevereiro, pelas 18h00, no 
Salão Paroquial, realizar-se-á uma assembleia 
paroquial onde abordaremos as questões 
relativas às Jorndas Mundiais da Juventude 
2023.


