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À Mesa
da Palavra

Como Um Ser Humano

Conhecer o Escutismo

A Sagrada Escritura é como um ser humano. O
Antigo Testamento é o corpo, o Novo Testamento é a alma, e o sentido do que ali está é
o espírito. De um outro ponto de vista, podemos dizer que toda a Escritura sagrada, Antigo e Novo Testamento, tem dois aspectos: o
conteúdo histórico, que corresponde ao corpo,
e o sentido profundo, o objectivo a que devemos aspirar, e que corresponde à alma. Se
pensamos nos seres humanos, vemos que eles
são mortais em seu aspecto visível, mas imortais em suas qualidades invisíveis. Assim é a
Escritura. Ela contém a letra, o texto visível,
que é transitório. Mas também contém o espírito escondido por trás da letra, e esse não se
extingue nunca, e deveria ser o objecto da
nossa contemplação.

O Agrupamento de Escuteiros - 297 Algés irá
realizar um Conselho de Pais, aberto também
a quem queira conhecer melhor o Escutismo, no
dia 1 de Outubro (2ªfeira), pelas 21h no Salão Paroquial de Algés. A entrada de novos
Lobitos e Escuteiros será a 6 de Outubro, pelas
15.30h na Sede (Salão Paroquial Algés).

São Máximo Confessor

Festa do acolhimento da Catequese
No próximo Domingo, dia 7, dia de Nossa Senhora do Rosário, haverá a festa do acolhimento das crianças e adolescentes que frequentam pela primeira vez a nossa Catequese
Paroquial, juntamente com as suas famílias.
Será na missa das 11h00, em Algés. Somos
convidados a manifestar a alegria em os acolher, através da nossa oração e presença.

Adoração do Santíssimo Sacramento
A Adoração do Santíssimo Sacramento é um
acto de piedade cristã dos mais importantes,
enquanto prolongamento da Eucaristia. O que
há de melhor, para aquele que vive imerso Luz
de Deus, do que estar aos pés de Jesus, como
Maria de Betânia, aquela que nas palavras
do Senhor "escolheu a melhor parte", seja nas
visitas ao Santíssimo presente no sacrário, seja
na exposição solene do Santíssimo? Na nossa
Paróquia temos a Exposição do Santíssimo aos
Domingos, das 17h às 19h, na igreja paroquial, e às quintas - feiras, das 17h00 às 18h00,
na igreja de Miraflores. O Senhor aguarda
por ti: não passes indiferente diante de tão
grande Amor!

Preparação para o Crisma

No próximo Sábado, 6 de Outubro, realiza-se
mais uma Peregrinação a Fátima. As inscrições
deverão ser feitas no Atendimento Paroquial,
em Algés.

Iniciam neste Domingo, às 16h30 na igreja da
Cruz Quebrada, os encontros de preparação
para o Crisma dos paroquianos de Algés Miraflores e Cruz Quebrada. A partir do próximo Domingo teremos de encerrar as inscrições. Quem ainda não foi confirmado não
adie mais a sua decisão em o fazer, completando a sua Iniciação Cristã.

Salve, Casa de Deus...

Missa na Capela Nossa Senhora do Cabo

Salve, Senhora Santa Rainha, Santa Mãe de
Deus; Maria, virgem convertida em templo,
e eleita pelo Santíssimo Pai do céu, consagrada por Ele com o seu santíssimo amado Filho
e o Espírito Santo Paráclito; que teve e tem
toda a plenitude da graça e todo o bem!
Salve, palácio de Deus! Salve, tabernáculo de
Deus! Salve, casa de Deus! Salve, vestidura de
Deus! Salve, mãe de Deus! E vós, todas as santas virtudes, que pela graça e iluminação do
Espírito Santo sois infundidas no coração dos
fiéis, para, de infiéis que somos, nos tornarmos

No próximo sábado, primeiro do mês, vai haver Missa às 17h00 na capela de Nossa Senhora do Cabo.

Peregrinação a Fátima

fiéis a Deus.

São Francisco de Assis

Mês de Outubro, mês das Missões
No mês de Outubro somos particularmente
convidados a rezar pelas vocações missionárias e pela nossa própria vocação a sermos
missionários. Com os olhos postos em santa Teresa do Menino Jesus, padroeira das Missões,
somos convidados para uma vigília de oração
que terá lugar esta segunda - feira, dia 1, na
igreja de Algés.

