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A Palavra é Para Caminhar Connosco
À Mesa
da Palavra

A Palavra eterna – o Logos – desceu ao mundo dos humanos para caminhar pelos nossos
caminhos, para nos fazer companhia na nossa
caminhada terrena. Jesus, Palavra de Deus, foi
essencialmente um caminhante, um profeta da
Palavra. (…)
Para levarmos esta Palavra, pelos nossos caminhos, temos, primeiramente, de gostar da Sua
companhia, criar gosto por Ela, entrar na Sua
intimidade, saber dialogar com Ela, abrir-se a
Ela… Numa palavra, sentir um amor especial
por Ela. Sem esta condição, a Palavra não caminhará connosco, porque nós “não simpatizamos” com a sua companhia!
A companhia da Palavra deve manifestar-se
em todos os nossos caminhos.
Herculano Alves

Abertura do Ano da Fé
No próximo dia 11 de Outubro, o Santo Padre
Bento XVI abrirá solenemente, em Roma, o Ano
da Fé, data que evoca a abertura do Concílio
Ecuménico Vaticano II, há cinquenta anos. Em
Portugal, o lançamento oficial do Ano da Fé,
será feito em Fátima, durante a peregrinação
de 13 de Outubro. D. José Policarpo, que presidirá às cerimónias na Cova da Iria, convida
todas as famílias e comunidades lisboetas a
associarem-se à iniciativa. A abertura do
evento na Diocese de Lisboa está prevista para 25 de Outubro, durante a “Solenidade da
Dedicação da Sé Patriarcal”. “Espero que, durante este ano, a Diocese de Lisboa se sinta
uma Igreja viva, um povo crente, porque a nossa fé é sempre a “fé da Igreja”. Que Nossa
Senhora, a primeira grande crente e Mãe da
Igreja, nos guie no aprofundamento desta fé
que foi a grande força da sua vida.

Outubro Missionário
Leigos, religiosos ou sacerdotes, todos são consagrados pelo Baptismo para testemunhar ao
mundo o Evangelho. Assim, a missão da Igreja
passa por pessoas bem reais, com os seus talentos e a sua fragilidade. A sua única riqueza
é o Espírito Santo, que nos transforma em testemunhas do amor de Deus. Vivendo como discípulos de Jesus, o Mestre, dóceis ao Espírito
Santo, somos todos enviados em missão. Assim
nos ajude Nossa Senhora do Rosário, Mãe da
Igreja!

40 Dias Pela Vida

Veja em www.40diaspelavida.org como participar nesta oração intensa pela vida nascente.
Participe! De 1 de Outubro a 9 de Novembro.

Abertura do Ano da Fé
Na próxima quinta – feira, dia 11, 50º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II, o
Santo Padre dá início, em Roma ao Ano da Fé.
Na nossa Paróquia iremos assinalar este dia
com a celebração da Eucaristia das 19h00,
em comunhão com o Papa e a Igreja no mundo
inteiro.

Escola de Leigos

Inicia no dia 15 de Outubro o primeiro semestre da Escola de Leigos, no centro pastoral de
Miraflores, com o curso específico “As grandes
testemunhas da fé”, ministrado pela Dra Ana
Jorge. As aulas decorrerão às segundas feiras,
entre as 21h30 e as 23h00, e a inscrição poderá ser feita no atendimento paroquial, em
Algés, ou directamente no Instituto Diocesano
de Formação Cristã, no Patriarcado.

Reunião do Conselho Económico
Terça – feira, dia 9, às 21h30, no centro pastoral de Miraflores.

Reunião da Direcção
do Centro Social Paroquial
Quarta – feira, dia 10, às 15h00, nas instalações da Paróquia, em Algés.

Sínodo
A palavra “sínodo”, etimologicamente, deriva
dos termos gregos “syn” (que significa com, em
conjunto) y “odos” (que significa caminho), expressando a ideia de caminhar juntos. Em termos gerais o Sínodo, poder-se-á definir como
uma assembleia de Bispos representando o
episcopado de todo o mundo e visa, com o seu
conselho, ajudar o Papa no governo da Igreja,
a fim de encontrar as soluções pastorais que
tenham validade e aplicação universal

Fazei-me Semelhante a Vós
Jesus, Vós sois o Caminho que devo seguir,
o modelo perfeito que devo imitar.
Quando chegar ao Juízo final,
quero ser encontrado semelhante a Vós.
Ó divino modelo de humildade e de obediência,
fazei-me semelhante a Vós.
Ó exemplo perfeito de mortificação e de pureza,
fazei-me semelhante a Vós.
Ó Jesus, pobre e paciente,
fazei-me semelhante a Vós.
Ó modelo de caridade e de zelo ardente,
fazei-me semelhante a Vós. Beato Tiago Alberione

sabia que...

