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À Mesa
da Palavra

S. Cirilo e S. Metódio – 14 de Fevereiro  
Irmãos no sangue e na fé, chamados apósto-
los dos eslavos.   
Pregaram o Evangelho nas sociedades esla-
vas do século IX, inventando o alfabeto ciríli-
co para anunciar Cristo.   
"Filhos do Oriente, bizantinos por pátria, 
gregos por origem, romanos por missão, es-
lavos por apostolado" Cirilo e Metódio de-
ram uma contribuição decisiva para a cons-
trução da Europa, não só no que se refere à 
comunhão religiosa cristã, mas também no 
domínio da sua união social e cultural. Cha-
mados a Roma, ali morreu Cirilo a 14 de 
Fevereiro de 869. Metódio foi então orde-
nado bispo e partiu para a Panónia onde 
exerceu intensa actividade evangelizadora. 
Teve muito que sofrer por causa de pessoas 
invejosas, mas contou sempre com o apoio 
dos Pontífices Romanos. Morreu no dia 6 de 
Abril de 885 em Velehrad (Morávia). 
Pela sua personalidade e pela sua obra, 
Cirilo e Metódio são figuras que despertam 
em todos os cristãos "a grande nostalgia da 
união" entre as duas Igrejas irmãs do Orien-
te e do Ocidente  
Foram proclamados, em 1981, por João 
Paulo II, co-padroeiros da Europa, juntando-
se assim a São Bento.   

sabia que...

A Palavra Converte  
  

Quando se aceita e se vive a Palavra de 
Deus, ela produz uma mudança radical de 
mentalidade (= conversão). Infunde nos cora-
ções de todas as pessoas (europeias, asiáti-
cas, australianas, americanas, africanas) os 
mesmos sentimentos que Cristo teria perante 
as circunstâncias, os indivíduos e a sociedade.  
Mas como é que o Evangelho pode realizar o 
milagre de um profundo arrependimento ou 
conversão, de uma fé nova e luminosa? O se-
gredo está no mistério que as palavras de 
Jesus encerram. Não são simplesmente exor-
tações, sugestões, indicações, orientações, or-
dens ou mandamentos. Na palavra de Jesus 
está presente o próprio Jesus que fala, que 
nos fala. As suas palavras são Ele mesmo, são 
o próprio Jesus.  
E, assim, nós encontramo-Lo na Palavra. E, 
recebendo a palavra no nosso coração, como 
Ele quer que seja recebida (isto é, estando 
dispostos a vivê-la), somos uma coisa só com 
Ele, que nasce ou cresce em nós.      Bento XVI 

Quarta-Feira de Cinzas – Celebrações 
Iniciamos esta Quarta-Feira o Tempo Quares-
mal. Quarta-Feira de Cinzas deverá ser um 
dia dedicado à oração e ao Jejum. Neste dia 
todos somos convidados a participar na Euca-
ristia, onde será realizado o rito da imposição 
das cinzas, que recorda a nossa condição de 
criaturas e o convite a um caminho de conver-
são e acolhimento do convite a seguirmos o 
Senhor. 
As missas, sempre com imposição das cinzas, 
serão nos seguintes horários: 09h00 (Algés); 
16h00 (salão paroquial); 18h00 (Miraflores); 
19h00 (Algés, com a participação das crian-
ças da catequese e suas famílias). 
 

Via-Sacra Quaresmal 
Durante o tempo da Quaresma haverá a ce-
lebração da Via – Sacra todas as sextas – 
feiras, às 17h00, em Miraflores, e às 18h00, 
em Algés. 
 

Primeiras Confissões 
No próximo Domingo, dia 16, às 16h00, vá-
rias crianças da nossa catequese irão celebrar 
pela primeira vez o sacramento da Reconcili-
ação. Os seus pais também são convidados a 
confessarem-se juntamente com os seus filhos. 
Rezemos para que estas famílias saibam a 
colher na alegria e na conversão este tão ne-
cessário sacramento. 
 

Encontro inter – Paroquial 
As crianças de Algés, Cruz Quebrada e Linda-
a-Velha, do 4º ao 6º ano de catequese, terão 
no próximo Sábado, 16, o seu encontro qua-
resma, no Externato de São José. 
 

Retiro dos Jovens 
Também no próximo fim-de-semana, os jovens 
da nossa estarão em retiro, meditando sobre 
a mensagem do Santo Padre para a jornada 
mundial da juventude. Rezemos, também, por 
eles no seu caminho para o Senhor. 
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Senhor Deus,  
 
Faz crescer a tua Igreja  
e reúne todos os homens na unidade;  
Estabelece os teus eleitos  
na concórdia da verdadeira fé   
e na sua recta confissão;   
Faz penetrar as tuas palavras no seu coração,   
a fim de que se consagrem  
ao que é bom e te é agradável.            S. Cirilo 


