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A Palavra de Deus
é Portadora da Graça da Fé
À Mesa
da Palavra

A ajuda de Deus ao homem para que escute a
Palavra de Deus e a ela adira na fé, é dada
através da própria Palavra. O que acontece
na Palavra revelada: Deus abre o coração,
manifesta o Seu amor pelos homens, revela-Se
como amor. A Palavra de Deus que manifesta
ao homem o amor com que é amado, dá ao
homem a força para responder com amor. Essa
resposta é a fé. O escutar a Palavra predispõe o homem para a resposta. Na linguagem
do Concílio, esta é uma graça que prepara o
homem para a resposta, ajudando-o a vencer
hesitações e obstáculos. E quando se dispõe a
acolher a Palavra, respondendo-lhe com fé, é
ajudado nessa experiência, nova e renovadora, pela própria graça da Palavra. (…) A
escuta da Palavra é o início da fé; escutá-la
sempre de novo, aprofunda a fé como adesão
ao desígnio de Deus. Mas a fé é o início de
uma caminhada, de uma peregrinação, que só
acabará na vida eterna. Nessa caminhada
sentimos a beleza e a novidade do homem
novo, aprofundaremos progressivamente a
nossa intimidade com Deus, aprendemos a
amá-l’O e a amar os irmãos como Ele os ama.
D. José Policarpo, da 2ª Catequese Quaresmal, 2013

Ó Jesus
Verdadeiramente sou, pobre de mim, o filho
pródigo.
Dissipei os teus bens, os dons naturais e sobrenaturais
e fiquei reduzido à mais miserável condição
porque fugi para longe de Ti.
Tu és o Pai amorosíssimo
que me acolheste com alegria quando,
emendado dos meus erros, regressei à Tua casa,
procurei novamente refúgio
à sombra do Teu amor e do teu abraço.
Tu voltaste-me a receber como filho Teu,
Admitiste-me à Tua mesa,
Fizeste-me novamente participante das Tuas
alegrias,
Nomeaste-me, tal como outrora,
Teu herdeiro…
Ó Amor de Jesus! Ò Pai! Diz-me: que queres
que eu faça?
João XXIII

Celebração das Confissões
No próximo Domingo, dia 17, com início às
15h00, haverá na nossa igreja paroquial a
celebração penitencial seguida de confissões.
Estarão vários sacerdotes presentes para que
todos possamos celebrar o sacramento da
Reconciliação neste caminho de preparação
para a Páscoa.

Campanha “IRS Solidário”
(Consignação dos 0,5%)
Convidamos a que, novamente neste ano, o
nosso Centro Social Paroquial seja a instituição escolhida como beneficiária do 0,5% do
nosso IRS. Com este valor vamos reforçar o
fundo de solidariedade com que fazemos face a tantos pedidos de ajuda que nos chegam de um número cada vez maior de famílias em dificuldades.
Para tal, basta indicar no modelo 3, nº 9, do Anexo H do IRS o NIPC do Centro Social Paroquial
Cristo – Rei de Algés que é o 501 772 570.
Divulgue este número.
Não deixe cair esta ideia.

Peregrinação à Terra Santa
Lembramos que estão a decorrer as inscrições
para a Peregrinação à Terra Santa, acompanhada pelo padre Daniel, que se irá realizar
de 3 a 9 de Setembro deste ano. Porque o
número de inscrições é limitado, pedimos que
quem pensa participar o faça enquanto antes, no atendimento paróquia, em Algés.

Retiro Para os Catequistas
da Vigararia de Oeiras
Realiza-se na Igreja Paroquial do Senhor Jesus dos Aflitos da Cruz Quebrada/Dafundo,
no Domingo 17 de Março, começando com a
oração às 9h30 e até às 17h30.

Catequese, 2.º Volume - Entrega do
Pai Nosso - 19 de Março - São José
No dia 19 de Março, Solenidade de S. José
as crianças que frequentam a catequese no
segundo volume e os catecúmenos, em preparação para receber os Sacramentos da Iniciação Cristã, recebem a oração do Pai Nosso,
que Jesus nos ensinou. A celebração da Eucaristia é na Igreja Paroquial às 19h. Convidamos vivamente os esposos e pais a prepararem-se para este dia de agradecimento a
Deus pelo dom da Sua paternidade, espelhada em cada pai.
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