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Evangelho de Jesus,
Total Anúncio das Escrituras
À Mesa
da Palavra

O testemunho unânime dos evangelistas confirma que o Evangelho de Jesus é o recomeço
radical, a prossecução e o cumprimento total
do anúncio das Escrituras. Precisamente, em
virtude desta continuidade, a novidade de Jesus aparece ao mesmo tempo evidente e compreensível. A sua acção evangelizadora é, de
facto, o retomar de uma história iniciada anteriormente. Os seus gestos e as suas palavras
serão compreensíveis à luz das Escrituras. Na
última aparição narrada por Lucas, o Ressuscitado reassume esta perspectiva afirmando:
«Estas foram as palavras que vos disse, quando ainda estava convosco: que era necessário
que se cumprisse tudo quanto a meu respeito
está escrito em Moisés, nos Profetas e nos Salmos» (Lc 24,45). O seu dom supremo aos discípulos será exactamente «abrir-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras» (Lc
24,45). Considerando a profundidade desta
relação com as Escrituras presentes no coração
do povo, Jesus mostra-se como o evangelizador que conduz a Lei, os Profetas e a Sabedoria de Israel, à novidade e à plenitude.
Sínodo dos bispos, Instrumentum laboris, 2012

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.

Santo Inácio de Antioquia Bispo e Mártir, (cerca do ano 110)
Antioquia, na província Romana da Síria, era
então a terceira cidade mais importante do Império Romano. Inácio foi investido como Bispo
desta cidade, pelo Apóstolo S. Pedro.
Fervoroso defensor da Fé Cristã e dos ensinamentos dos Apóstolos, tornou-se uma ameaça
para as autoridades Romanas, pelo que foi condenado à morte, pelo Imperador Trajano.
Durante a sua viagem para Roma, a fim de ser
lançado às feras, Santo Inácio escreveu 7 Cartas, nas quais expõe os seus pensamentos sobre
a doutrina da Fé e sobre a organização da
Igreja Primitiva:
· Reconhece a Supremacia Espiritual da Igreja
de Roma, chamando-lhe «Presidente da Sociedade do Amor» ( … ) e « é meu desejo que,
onde quer que pregais o vosso ensinamento,
este não seja contestado»
· Preocupou-se com a unidade da comunidade
Cristã e a sua defesa contra as heresias
· Foi ele que empregou, pela primeira vez, a
palavra e o conceito de Cristianismo e a expressão Igreja Católica.

4º Encontro "Velhice Activa"
A Associação Médica de Gerontologia está a
organizar um Encontro, no âmbito do Ano Europeu do Envelhecimento Activo, no qual será
oradora a coordenadora Nacional deste ano
europeu, Dra. Joaquina Madeira. Prevê-se,
pois, que será uma iniciativa de muito interesse
para todos os que nele possam participar. O
encontro terá lugar no Salão Paroquial de Algés, no dia 22 de Outubro, com início às
15.00h. A entrada é gratuita, mas sujeita a
inscrição que deverá ser feita através do tel.:
214102354 ou do endereço: asgerontologia@gmail.com, até ao dia 18 de Outubro.

O Terço dos Homens, em Algés
A iniciativa surgiu no Brasil mas já decorre já
em algumas paróquias de Portugal, entre elas
a Paróquia de Algés. Todas as quintas - feira,
depois da missa das 19h00, um grupo de homens fica mais um pouco para rezar o Terço a
Nossa Senhora. A ela consagram as suas famílias e 4a sua condição de pais, esposos, trabalhadores, estudantes… De Maria escutam
aquelas palavras maternais: "fazei tudo o que
o meu Filho vos disser!" e nela encontram força
e coragem para as viver no seu quotidiano.
Venha rezar connosco à nossa Mãe do Céu.

Vigília de Oração Missionária
Na próxima sexta - feira, dia 19, vai realizarse uma vigília diocesana missionária na paróquia da Buraca, pelas 21h30. O Dia Mundial
das Missões é no domingo seguinte, dia 21. Em
todas as missas desse sábado e domingo, as
ofertas destinam-se à actividade missionária
da Igreja.

Reunião geral de Catequistas
Quinta - feira, dia 18, reunião geral de catequistas, em Algés.

Só Deus Basta
Nada te perturbe,
Nada te espante,
Tudo passa,
Deus não muda,
A paciência tudo alcança;
Quem a Deus tem
Nada lhe falta:
Só Deus basta
Santa Teresa d’Ávila

