
Torne em Missão  

 

“Cada Natal  lembra-nos o desejo de Deus de nos surpreender com dádivas de 

alegria, amor e nova vida. É o maior presente que podemos receber e partilhar 
com os outros”  

Amor Incondicional 

“Tu és o meu Filho amado em quem me comprazo” Mc 1, 11 

O mundo está repleto de indicadores de performances, de avaliações e de ta-
belas. Quer seja na escola, como médico ou em qualquer serviço público to-
dos têm de provar o seu valor. 

Os anúncios, as redes sociais, os filmes, todos nos dizem que temos de alcan-
çar determinados standards para sermos aceites. Tudo e todos tem que está à 
altura. 

Por isso a história do batismo de Jesus surpreende-nos. Uma voz vinda do céu 
diz: “Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo”. Jesus ainda não ti-
nha feito nada. Nenhum milagre, nenhum ensinamento, nada de extraordiná-
rio. Ele tinha vivido uma vida rotineira como carpinteiro. 

E, no entanto, Deus está satisfeito com ele, Jesus pode ser o Filho de Deus, 
mas necessita destas palavras de afirmação e de amor incondicional ao iniciar 
o seu ministério público. 

O valor de um ser humano não reside no que ele alcança. Reside no facto de 
que é amado por Deus. 

Digam a alguém que é amado incondicionalmente. Peçam a Deus que vos 
revele quem na vossa vida precisa deste encorajamento. 

                                                                                   In “Follow the Star”  
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SEMANA DE ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS 
“Procurarás a justiça, nada mais que a justiça” Deuteronómio 16,18-20 

 

Todo o ano, cristãos pelo mundo inteiro, unem-se em oração pelo cresci-
mento na unidade. Fazemos isso num mundo onde a corrupção, a ganância e 
a injustiça trazem desigualdade e divisão. A nossa prece é uma oração em 
unidade num mundo fraturado: e isso é um ato poderoso. No entanto, como 
indivíduos e comunidades cristãs, entramos às vezes em cumplicidade com 
a injustiça, e então somos chamados a dar juntos testemunho em favor da 
justiça e ser instrumentos da graça salvadora de Cristo, diante das fraturas 
do mundo. 

 

Comunidades cristãs num ambiente corrupto tornam-se assim , de um modo 
novo, conscientes da sua unidade, quando partilham uma preocupação co-
mum e buscam uma resposta comum para uma realidade injusta. Ao mesmo 
tempo, diante dessas injustiças, somos obrigados, como cristãos, a exainar 
as situações em que nos tornamos cúmplices. Somente dando total atenção à 
prece de Jesus, “para que eles sejam um”, podemos testemunhar a vivência 
da unidade na diversidade. É através da nossa unidade em Cristo que sere-
mos capazes de combater a injustiça e atender às necessidades das vítimas. 

 

Como povo da Aliança estabelecida por Jesus, sabemos que as alegrias do 
banquete celestial serão dadas aos que têm fome e sede e são perseguidos 
por causa da justiça, “porque deles é o Reino dos céus” (Mt 5, 6-10). 

 

A Igreja de Cristo é chamada a ser uma amostra desse Reino. No entanto, 
por causa da nossa desunião, falhamos. Deixamos de ser sinal do amor de 
Deus pelo seu povo. Do mesmo modo como a injustiça ampliou as divisões 
que atingiram a sociedade indonésia (que preparou este ano o roteiro de ora-
ção), ela também alimentou divisões na Igreja. Estamos arrependidos da in-
justiça que causa divisão, mas como cristãos  também cremos no poder de 
Cristo para nos perdoar e nos curar.  E assim,   encontramo-nos reunidos sob 
a cruz de Cristo, pedindo tanto a sua graça, para por fim à injustiça, como a 
sua misericórdia, diante dos pecados que têm causado a nossa divisão. 

 

Conselho Português de Igrejas Cristãs, Comissão Episcopal, Missão e No-
va Evangelização 



OREMOS: 

“O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de 
amor”.                                                                       
     (Sl 145, 8) 

 

 Deus da retidão, dá-nos sabedoria para distinguir o certo do errado. 
Que os nossos corações sejam guiados pela honestidade e, nos nossos 
lábios impere a verdade. Dá-nos a coragem para sermos verdadeiros, 
mesmo quando os outros se voltam contra nós. Protege-nos contra o 
desejo de espalhar ideias enganosas e ajuda-nos a sermos agentes de 
unidade e paz, levando boas novas a todas as pessoas; 

 

 Deus compassivo nós te agradecemos pelos teus generosos dons. Dá-
nos a graça de aceitar todas as bênçãos com simplicidade e humilde 
gratidão. Capacita-nos para estarmos satisfeitos e prontos a partilhar 
com outros que vivem em necessidade, para que todos possam experi-
mentar a unidade do amor que flui de Ti; 

 

 Deus amoroso, agradecemos-te pelo universo, que manifesta a tua 
glória, beleza e bondade. Concede-nos a sabedoria para andarmos 
com delicadeza sobre a terra e sermos profetas da tua boa nova para 
toda a criação; 

 

 Deus de toda a graça, concede-nos a coragem de rejeitar todas as for-
mas de violência contra as mulheres; 

 

 Deus, nós te louvamos pela tua amorosa bondade, porque nos ampa-
ras em tempos de desafio e nos mostras a tua luz em tempos de escu-
ridão. Transforma as nossa vidas para que possamos ser uma bênção 
para os outros; 

 

Tudo isto Te pedimos por amor do Teu Filho que veio ao mundo para nos 
salvar. Amen 

 



1 - Jaime Amadeu Ribeiro Dias 
1 - Cláudia Cristina Alvarez Esmeriz 
4 - Berta Perpétua Vieira da Silva 
6 - Pedro de Pina Cabral Videira 
7 - Helena Maria dos Santos Maga-
lhães 
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 Mo-
rais 

20 - Hernani Joel Torres Alves da 
Silva 
21 - Felicidade Marques Ferreira  
21 - Sérgio António Almeida Ramos 
24 - Maria Noémia Correia Dias dos 
Santos Cunha 
24 - Mariana da Luz Filipe Sequeira 
25 - Amável Aurora Barros Dias 
Carneiro 
26 - Nuno Diogo Carvalho 
 

JANEIRO - CELEBRAÇÕES E ATIVIDADES 

 

Paróquia de S. João Evangelista (Torne) 
www.igrejadotorne.org 

torne@igreja-lusitana.org 
 

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

 

Junta Paroquial, Presidente: Leitor Engº Jaime Dias  
915601983 (Telemóvel) 
Visitas Domiciliárias 

Por favor contactar o Pároco ou algum membro da Junta 
Todos são bem-vindos! 

 

Igreja Lusitana - Comunhão Anglicana http://www.igreja-lusitana.org 

Domingos às 11h00   
Culto Eucarístico e Escola Dominical para crianças 

 

6 de Janeiro  
 11h00: Eucaristia dominical com  o batizado de Tiago Magalhães Moreira  

 

 Entrega de Cabazes aos nossos irmãos mais carenciados no  
âmbito do projeto Esperança 

 

20 de Janeiro 
11h00: Eucaristia Dominical com Renovação dos Votos Matrimoniais  

 

24 de Janeiro 
21h30: Celebração Ecuménica na Serra do Pilar 

ANIVERSARIANTES  EM  JANEIRO 


