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1 de Janeiro – Celebra-se o Dia Mundial da Paz 

Esta celebração foi criada pelo

Papa Paulo VI em Dezembro de

1967. A partir de então, todos os

anos, o primeiro dia do ano passou

a celebrar o Dia Mundial da Paz. É

assim desde 1968.

A celebração anual do Dia Mundial

da Paz a 1 de Janeiro, sob um

tema escolhido pelo próprio Papa,

passa uma mensagem especial ao

mundo neste dia.

Este ano Papa Francisco escolheu

o tema “Dialogar entre gerações

para construir a Paz”

“Num mundo ainda fustigado pela pandemia, que tem causado tantos problemas, alguns 

tentam fugir da realidade, refugiando-se em mundos privados, enquanto outros a enfrentam 

com violência destrutiva, mas entre a indiferença egoísta e o protesto violento há uma opção 

sempre possível: o diálogo entre gerações”. 

“Dialogar significa ouvir o outro, confrontar posições, pôr-se de acordo e caminhar juntos. 

Favorecer tudo isto entre gerações significa amanhar o terreno duro e estéril do conflito e do 

descarte para nele se cultivar as sementes duma paz duradora e compartilhada”. 

Mensagem Papa Francisco, 1 de Janeiro de 2022



6 de Janeiro – Dia de Reis

O Dia de Reis, celebrado

anualmente a 6 de janeiro é uma

tradição cristã e representa o dia

em que Jesus Cristo recém-nascido

recebeu a visita de magos do

Oriente, depois de serem guiados

por uma estrela. Os Reis Magos

ofertaram ao Menino Jesus ouro,

incenso e mirra, assim diz a lenda.

A tradição surgiu no século VIII e

marca o dia da veneração aos Reis

Magos, convertendo em santos,

Belchior, Gaspar e Baltazar. É ainda

nesta data que se encerram, para

os católicos, os festejos natalícios,

sendo tradição desmontar os

presépios e retirar os enfeites

natalícios.

“Obrigado, Santos Reis, pois tanto nos ensinastes, através do gesto de 

reconhecimento de que o menino da manjedoura é o Rei do Universo, é o 

Divino e é o Redentor. Ofereceste-lhe ouro: o menino é Rei. Ofereceste-lhe 

incenso: o menino é Divino. Ofereceste-lhe mirra: o menino é Redentor. 

Queridos Santos Reis! Intercedei por nós para que possamos ser verdadeiros 

adoradores do menino da manjedoura de Belém e podermos ofertar-lhe o bem 

mais precioso que recebemos do Pai Eterno: a vida. Amém!”

Oração dos Três Reis Magos



15 de Janeiro – Estreia no

Cinema Alvaláxia – Auto de Natal 2021

A pandemia impossibilitou uma vez mais a realização da habitual

representação presencial do Auto de Natal, mas a tradição voltou a ser

cumprida novamente no formato de filme, que foi exibido no cinema Nos no

Alvaláxia no passado dia 15 de Janeiro de 2022.

Estiveram presentes as crianças, jovens, os idosos com as respetivas famílias

e também colegas e amigos, onde puderam visualizar todo o trabalho que

desenvolveram durante meses. Foi um momento muito especial e de grande

orgulho para todos.

Se ainda não teve oportunidade de ver, não perca veja em:

https://www.youtube.com/watch?v=uZljtJKkATo&t=7s

(Auto de Natal – 2021 – Misericórdia de Lisboa)

https://www.youtube.com/watch?v=uZljtJKkATo&t=7s


Sabe quem foi São Vicente?

22 de Janeiro – Dia de São Vicente

São Vicente é desde 1173 o padroeiro oficial de

Lisboa e está ligado à nau e aos dois corvos

que figuram no brasão da cidade. Mas afinal de

contas, quem foi este santo?

O padroeiro de Lisboa é um mártir espanhol, de

Saragoça, que viveu entre os séculos III e IV.

Para a Igreja, mártir é aquele que sofre

perseguição e morre pela sua fé e por recusar

renunciar a ela. Foi isto que aconteceu a

Vicente, um diácono que se recusou a adorar

os deuses pagãos do Império Romano da

altura, quando Diocleciano era imperador.

Depois de torturado, Vicente foi condenado à

morte em Valência e o seu cadáver deixado

para os abutres, por volta do ano 304. Reza a

lenda que um corvo protegeu o seu corpo do

apetite dos abutres e que depois de lançado ao

mar foi devolvido pelas marés, o que originou

desde logo fama de milagre.

Reza a história que o rei D. Afonso Henriques

teria prometido recuperar as ossadas do santo

se conquistasse Lisboa.

As relíquias de São Vicente foram localizadas –

outra vez, com o auxílio de corvos – e trazidas

para Lisboa por uma nau, guardada por dois

corvos durante toda a viagem. É por este

motivo que o brasão de Lisboa apresenta um

barco com dois corvos, um na popa e outro na

proa.

A memória de São Vicente é celebrada pela

Igreja no dia 22 de Janeiro. https://expressodooriente.com/padroeiro-de-lisboa-santo-

antonio-ou-sao-vicente/

https://expressodooriente.com/padroeiro-de-lisboa-santo-antonio-ou-sao-vicente/


VISITAS E CELEBRAÇÕES DO PROJETO “IR AO 

ENCONTRO”

Equipamentos da Santa Casa visitados no Mês de Janeiro de 

2022

UCCI – Rainha D. Leonor 

21/1/2022

Centro Social Polivalente São 

Cristóvão e São Lourenço

26/1/2022

Visitamos também: 

• Centro de Dia Rainha D. Leonor – 27/1/2022 

• Frei Miguel Contreiras – 27/1/2022



A Irmandade de São Roque, agradece a 

todos os utentes e Equipa de cada 

Equipamento, por toda a colaboração e 

interajuda. 

Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa

Largo Trindade Coelho, Apartado 2059

1200-470 Lisboa

Tel.: 213 235 066

VISITAS E CELEBRAÇÕES DO PROJETO “IR AO 

ENCONTRO”

Equipamentos da Santa Casa visitados no Mês de 

Janeiro de 2022

Residência Quinta Alegre 

26/1/2022

Centro Intergeracional Ferreira 

Borges 26/1/2022


