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À Mesa
da Palavra

A Pastoral Juvenil na nossa Paróquia 
Em tempos, Algés contou com um forte dina-
mismo juvenil promovido por grupos como os 
Mensageiros da Vida, o Shalom ou, mais re-
centemente, o Totus Tuus. Com o passar do 
tempo, estes grupos deixaram de existir. Há 
três anos, recomeçámos a promover e consoli-
dar a pastoral dos jovens. Começou com o 
grupo do Crisma de 2010 e com a peregri-
nação a pé a Fátima que se passou a reali-
zar todos os anos. Actualmente, o grupo (que 
entretanto se intitulou GJ – Grupo de Jovens/
de Jesus), conta com cerca de 60 elementos e 
uma equipa de animação de 10 jovens mais 
velhos, entre os quais seminaristas e jovens 
casais, presidida pelo pároco. Encontram-se 
semanalmente à sexta – feira, iniciando as 
suas actividades com a missa das 18h00 em 
Miraflores, seguida do encontro no centro 
pastoral. Estão divididos em 4 grupos etários, 
a partir do 10º ano, sendo que muitas das 
actividades são conjuntas. Os encontros são 
pautados pela oração, formação e partilha 
e, consoante as idades, pela peregrinação a 
Fátima a pé, a missão de Verão em aldeias 
de Bragança e, futuramente, a missão num 
país de África. Procura-se que os jovens cres-
çam na vida espiritual e sacramental (através 
de retiros e tempos de oração) na consciência 
de serem Igreja (pela participação na vida 
paroquial e diocesana) e no empenho evan-
gelizador junto dos outros jovens. 

Ditosa Estrela 
Ditosa estrela que os três Reis guiaste, da 
praia oriental tão fielmente, que o grande Rei 
dos reis omnipotente, Menino em um presépio 
lhes mostraste, 
 

Um raio só de quantos derramaste, guie minha 
alma já directamente, ao mesmo bom Jesus 
que juntamente, ali também com eles adoraste, 
 

Onde, posto nos braços de Maria, ali fé, espe-
rança e caridade, Lhe ofereceram ouro, mirra, 
incenso. 
 

Depois, guiado do teu lume imenso, de Hero-
des conhecendo a falsidade, me torne a reco-
lher por outra via. 

Liturgia das Horas, Hino da Epifania 

Cristo Trouxe-nos a Novidade Inteira  
Muitas vezes e de muitos modos falou Deus anti-
gamente aos nossos pais, pelos profetas. Nestes 
dias, que são os últimos, falou-nos por seu Fi-
lho” (Heb 1,1s).  
Recorde-se que Deus quis uma iniciativa de 
todo imprevisível, mas que se realizou: 
“Mandou o seu Filho, ou seja, o Verbo eterno, 
que ilumina todos os homens, para morar no 
meio deles e explicar-lhes os segredos de 
Deus (cf. Jo 1,1-18). Jesus Cristo, portanto, 
Verbo feito carne, mandado como homem aos 
homens, 'diz palavras de Deus' (Jo 3,34) e re-
aliza a obra de salvação que Lhe é confiada 
pelo Pai (cf. Jo 5,36; 17,4)”. Deste modo, Je-
sus, na sua vida terrena e agora na celeste, 
assume e realiza todo o fim, o sentido, a histó-
ria e o projecto que a Palavra de Deus con-
tém, porque, como diz Santo Ireneu: “Cristo 
trouxe-nos a novidade inteira, ao trazer-nos a 
Si mesmo”.  

Lineamenta, Sínodo dos Bispos-A Palavra de Deus na 
Vida e Missão da Igreja 

Curso sobre a Fé e a Arte, em Miraflores 
A partir de 11 de Fevereiro terá lugar no 
centro pastoral de Miraflores um curso sobre 
a fé e a arte, orientado pelo Dr. Paulo Vale. 
Este curso, semestral, é organizado pela Esco-
la de Leigos e realiza-se às segundas – fei-
ras, entre as 21h30 e as 23h00. As inscrições 
já estão abertas e podem ser feitas nos servi-
ços paroquiais, em Algés, ou directamente na 
Escola de Leigos. Trata-se de mais uma im-
portante iniciativa que nos ajudará, certa-
mente, a viver este Ano da Fé. Também pelo 
interesse que o tema certamente desperta, 
não deixemos fugir esta oportunidade. 
 

Peregrinações em Ano da Fé 
O Santo Padre apresenta o Ano da Fé como 
uma “peregrinação nos desertos do mundo 
contemporâneo” e convida-nos a redescobrir 
a nossa condição de peregrinos que cami-
nham em Igreja, guiados pela fé. Também 
Senhor Patriarca escreveu à Igreja de Lisboa 
uma carta pastoral intitulada “A Peregrina-
ção da Fé” e propõe vários santuários dioce-
sanos como locais de peregrinação onde se 
pode obter as indulgências para este ano. 
Um desses santuários é o vizinho santuários 
de Nossa Senhora da Rocha, em Carnaxide. 
Na linha destes desafios da Igreja, para 
além e outras iniciativas que possam vir a 
acontecer, estão já agendadas duas peregri-
nações: 
 Peregrinação a Pé a Fátima (Entre 28 de 

Agosto e 1 de Setembro) 
 Peregrinação à Terra Santa (Entre 3 e 9 de 

Setembro) 
Ambas as peregrinações serão acompanha-
das pelo padre Daniel Henriques, estando já 
abertas as inscrições nos serviços paroquiais, 
em Algés. 
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