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À Mesa
da Palavra

Deus Fala e Intervém na História
a Favor do Homem

Festa Litúrgica da
Beata Madre Maria Clara

A Palavra de Deus não se contrapõe ao homem, nem mortifica os seus anseios verdadeiros; pelo contrário, ilumina-os, purifica-os e
realiza-os. Como é importante, para o nosso
tempo, descobrir que só Deus responde à sede
que está no coração de cada homem! Infelizmente na nossa época, sobretudo no Ocidente,
difundiu-se a ideia de que Deus é alheio à
vida e aos problemas do homem; pior ainda,
de que a sua presença pode até ser uma
ameaça à autonomia humana. Na realidade,
toda a economia da salvação mostra-nos que
Deus fala e intervém na história a favor do
homem e da sua salvação integral. A Sagrada
Escritura é precisamente o livro no qual estão
escritas palavras de vida eterna.
Verbum Domini

No dia 1 de Dezembro a Igreja celebra a
festa litúrgica da beata Maria Clara do Menino Jesus, fundadora da Congregação das
Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. Na próxima sexta – feira, dia
30, às 14h00, será celebrada a Eucaristia no
Centro de Dia Madre Maria Clara, em Algés.

Santo André - SÉC. I
sabia que...

Irmão de Simão (Pedro), nasceu na Galileia.
Foi discípulo de S. João Baptista e viveu momentos de grande proximidade com Jesus.
Quando lançava as redes ao Mar da Galileia,
juntamente com seu irmão, Jesus aproximou-se
e disse-lhes: «Vinde comigo e Eu farei de vós
pescadores de homens». André estava com
Jesus aquando do milagre da multiplicação
dos pães - foi André quem assinalou a Jesus
a presença de um rapaz, no meio da multidão, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Tradições muito antigas consideravam André como o Apóstolo dos Gregos, pois ele foi quem
pregou a mensagem de Cristo em terras Gregas. Também na Grécia sofreu o martírio – foi
crucificado e, tal como seu irmão, pediu para
ser posto numa cruz diferente da de Cristo. A
cruz utilizada foi em forma de X, a qual ainda
hoje é conhecida como Cruz de Sto. André.
Irmão de sangue de Pedro, foi-o também no
seu mister como pregador em nome de Jesus
Cristo. Pedro em Roma e André no mundo
Grego, representam a fraternidade da Igreja
de Roma com a Igreja de Constantinopla.

Orar Sempre

É preciso privar com Cristo na palavra e no pão,
na Eucaristia e na oração. Tratá-Lo como se trata
com um amigo, como um ser real e vivo, como Cristo é, porque ressuscitou. [...] Cristo, Cristo ressuscitado, é o companheiro, o amigo. Um companheiro
que apenas Se deixa ver entre sombras, mas cuja
realidade enche toda a nossa vida, e que nos faz
desejar a Sua companhia definitiva. «O Espírito e
a Esposa dizem. Vem! E aquele que ouve diga:
Vem! Que aquele que tem sede venha! Que aquele que deseja receba gratuitamente a água da
vida. [...] O que dá testemunho destas coisas diz:
Sim, Eu venho em breve.
São Josemaría Escrivá

Vigília de Oração pelos Ordinandos.
Será na Sexta – feira, às 21h30, na Sé
Patriarcal de Lisboa.

Ordenação de Diáconos
No Domingo, dia 2 de Dezembro, terá lugar no
mosteiro dos Jerónimos, às 15h30, a ordenação
de vários diáconos. Entre eles, será ordenado o
Thomaz Fernandez que tem vindo a fazer a sua
formação pastoral na nossa Paróquia.

A Infância de Jesus:
O último livro de Bento XVI

Acaba de sair em português o último de três
livros do Santo Padre sobre Jesus de Nazaré,
que é editado simultaneamente na versão escrita e oral. Este livro, ou o CD, pode ser adquirido na livraria do Centro Pastoral de Miraflores.

Catequese, 4.º a 6.º Volumes
Realiza-se no Colégio de S. José o encontro
interparoquial de catequese (4.º a 6.º volumes), com a participação de grupos das paroquias de Linda a Velha, Cruz Quebrada e Algés, para a preparação do Advento e Natal.

Senhor, Pai Santo,
Deus Eterno e Omnipotente
Com o óleo da alegria consagrastes
Sacerdote eterno e Rei do universo
o vosso Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor,
para que, oferecendo-Se no altar da cruz,
como vítima de reconciliação,
consumasse o mistério da
redenção humana e,
submetendo ao seu poder
todas as criaturas, oferecesse à
vossa infinita majestade
um reino eterno e universal:
reino de verdade e de vida,
reino de santidade e de graça,
reino de justiça, de amor e de paz.
Prefácio da Solenidade de Cristo Rei
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