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À Mesa
da Palavra

A Palavra Desceu

Solenidade da Imaculada Conceição

A Palavra de Deus é o sujeito que move a história, inspira os profetas, prepara o caminho
do Messias e convoca a Igreja. O próprio Jesus é a Palavra divina que se fez carne no seio
virginal de Maria: nele, Deus revelou-se plenamente, disse-nos e deu-nos tudo, abrindo-nos
os tesouros da sua verdade e da sua misericórdia. Portanto a Palavra desceu, a fim de
que a terra, que antes era um deserto, produzisse os seus frutos para nós.
Santo Ambrósio

No próximo sábado celebramos a solenidade
da Imaculada Conceição de Nossa Senhora.
Haverá missas vespertinas às 18h00, em Miraflores, e às 19h15, em Algés e, no dia, às
9h00 e 11h00, em Algés, e às 12h15, em Miraflores. As missas da tarde do dia 8 serão as
missas vespertinas do primeiro domingo do
Advento. Na Igreja de Miraflores, à missa vespertina das 18h00 seguir-se-á um tempo de
oração onde estarão presentes as crianças do
primeiro ano da catequese e as suas famílias,
que celebram no dia seguinte a Festa da Ave
Maria, na missa paroquial das 11h00.

As Vocações Consagradas na nossa
Paróquia
Esta semana a Felisbela, animadora da pastoral juvenil na nossa paróquia, ingressou como
postulante numa congregação religiosa após
um intenso caminho de vida cristã, feito entre
nós. A Rita, também animadora do grupo de
jovens, após um ano como postulante no Instituto das Teresas Carmelitas de São José, ingressou no seu noviciado na Colômbia. Outra jovem, também de Algés, faz a sua caminhada
vocacional na congregação das Escravas do
Sagrado Coração de Jesus. O João Delicado,
de Miraflores, continua na sua preparação
para o sacerdócio na Companhia de Jesus. Um
dos nossos acólitos, o João Pedro, encontra-se
a frequentar o pré-seminário. Neste domingo
o Thomaz, um dos seminaristas que, entre nós,
faz a sua formação pastoral, será ordenado
diácono em ordem ao sacerdócio… Sim, o Senhor continua a fascinar o coração dos jovens,
de tal forma que muitos aceitam consagrar-lhe
toda a sua vida. A nós, cabe-nos rezar sem
cessar para que, à seara abundante, não faltem operários. O Grupo Paroquial da Pastoral
das Vocações tem como missão promover entre
nós a oração e o empenho pela causa das vocações consagradas. Entre outras iniciativas,
promove um encontro mensal de oração pelas
vocações, nas primeiras sextas-feiras do mês,
às 21h30, na capela do Bom Pastor, no centro
pastoral de Miraflores.

Dia de Retiro Paroquial
Como já é habitual, teremos em tempo de Advento um dia de retiro paroquial. Será no Centro Pastoral de Miraflores, na segunda – feira,
dia 10, iniciando às 10h00 e terminando na
missa das 18h00, na igreja de Miraflores. Podemos contar com uma refeição leve, para não
termos de nos deslocar às nossas casas para
almoçar. Será pregador o padre Vítor Gonçalves, pároco de São Domingos, na Baixa.

Semana da Caridade – 2 a 9 de Dezembro
Neste tempo do Advento somos convidados a
acrescentar à ajuda cada vez mais escassa
para o número sempre crescente de famílias
carenciadas alguns bens alimentares que habitualmente não nos chegam, ou chegam em
quantidades insuficientes: Bacalhau, azeite,
óleo, açúcar, conservas… Quem preferir, pode
deixar a sua oferta monetária, que a Conferência Vicentina se encarregará de adquirir os
referidos produtos. São 351 pessoas, sendo
93 as crianças, as que são apoiadas regularmente em bens alimentares.

Noite de Oração Pelos Sacerdotes
Na Sexta – feira, dia 7, às 21h30, no centro
pastoral de Miraflores, teremos o encontro
mensal de oração pelas vocações. No mês das
ordenações, rezaremos particularmente neste
dia pelos sacerdotes.

Testemunho e Pedido
"Nem sempre te pedi como hoje peço, para seres
a luz que me ilumina." (Hino de completas de 5ª feira)
Esta semana dou mais um passo neste caminho
de Deus para mim, caminho para uma entrega
que sendo verdadeira e de Sua vontade torna
este passo firme. Só Ele me pode levar mais
longe... Acarinhada pelos paroquianos de Algés e amparada na sabedoria e na fé do nosso pároco, eis que me encontro hoje como postulante das Hospitaleiras do Sagrado Coração
de Jesus. Desejo dar-me, como Jesus, a todos
aqueles a quem Ele me chamar e sofrer com os
que sofrem para que nos ajudemos a viver na
terra a paz do céu. Peço a todos os fiéis dos
caminhos do Senhor as vossas orações por este
meu caminho, para que esta serva possa escutar com verdade, na intimidade com Ele, a Sua
vontade para mim, para que encontre o meu
lugar na Igreja como filha de Deus e seja Seu
instrumento de Amor para os que me rodeiam.
Rezo por todos vós.
Felisbela Paixão
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