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São José 
Servo fiel, humilde e silencioso, São José faz das 
mãos a sua glória:  mãos que trabalham, mãos 
que rezam, mãos unidas, em plena doação à von-
tade divina e ao coração dos outros. As mãos de 
São José são mãos sagradas, nelas concentra a 
alma em oração, e com elas defende e ampara o 
Deus-Menino e com elas defende e ampara a Vir-
gem-Mãe, por desígnio de Deus. Servo fiel, humil-
de e silencioso, Mártir da solidão em longo exílio, 
São José nos ensina a caminhar na vida, a edificar 
na fé a paz dos nossos lares E a renovar o mundo. 

 Liturgia das horas 

À Mesa
da Palavra

Domingo de Ramos 
Em todas as missas da paróquia haverá a habi-
tual bênção dos ramos. Na missa das 11h00, em 
Algés, a bênção dos ramos vai realizar-se junto 
ao palácio Anjos, seguindo-se depois a procissão 
para a igreja, onde se celebrará a Eucaristia. 

Retiro Paroquial 
Como já vai sendo habitual, na segunda – feira 
da semana santa, dia 25, terá lugar o retiro 
paroquial no centro pastoral de Miraflores, ini-
ciando com a oração de laudes, às 10h00, e 
terminando com a missa das 18h00, na igreja 
de Miraflores. Orienta o retiro o padre Maria-
no, pároco de Caxias e Porto Salvo. 

Catequese - 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 segun-
do volume e os catecúmenos, em preparação 
para receber os Sacramentos da Iniciação Cris-
tã, 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. 

Jesus Cristo Morreu Pelos Nossos 
Pecados  

São Paulo, na Primeira Carta aos Coríntios, afir-
ma que Jesus Cristo morreu pelos nossos peca-
dos, «segundo as Escrituras» (15, 3) e que ressus-
citou no terceiro dia «segundo as Escrituras» (15, 
4). Deste modo o Apóstolo põe o acontecimento 
da morte e ressurreição do Senhor em relação 
com a história da Antiga Aliança de Deus com o 
seu povo. Mais ainda, faz-nos compreender que 
esta história recebe de tal acontecimento a sua 
lógica e o seu verdadeiro significado. No Misté-
rio Pascal, realizam-se «as palavras da Escritura, 
isto é, esta morte realizada “segundo as Escritu-
ras” é um acontecimento que contém em si mesmo 
um logos, uma lógica: a morte de Cristo testemu-
nha que a Palavra de Deus Se fez totalmente 
“carne”, “história” humana. Na Páscoa, Deus re-
vela-Se a Si mesmo juntamente com a força do 
Amor trinitário que aniquila as forças destruido-
ras do mal e da morte.                  Verbum Domini 

Entrega da Renúncia Quaresmal 
A Renúncia Quaresmal deverá ser entregue até 
ao próximo Domingo, o Domingo de Ramos. Po-
derá deixar o envelope no cesto do ofertório 
das missas, se preferir. Se não tem o envelope 
próprio, poderá levantá-lo na igreja ou poderá 
entregar noutro envelope, desde que devida-
mente identificado. 

As contas da nossa Paróquia 
Estão já afixadas, em Algés e Miraflores, as 
contas da nossa Paróquia relativamente ao ano 
de 2012. Também aqui se faz sentir a crise fi-
nanceira que estamos a viver, com quebras glo-
bais de cerca de 7,5 %, em relação a 2011, 
nomeadamente nos ofertórios das missas e no 
contributo paroquial. As despesas aumentaram 
um pouco, devido às obras de melhoramento 
realizadas nas casas de banho da igreja de 
Algés e ao reforço do pessoal de limpeza. 
Quanto à Igreja de Miraflores, cujas obras con-
tamos retomar ainda este ano, os custos de 
2012 referem-se essencialmente a alguns tra-
balhos de electricidade, que nos possibilitou ter-
mos já o ramal definitivo. 

Para melhor viver a Semana Santa 
Os jovens da nossa Paróquia convidam-nos a 
todos para um encontro que se irá realizar na 
próxima Sexta – feira, dia 22, às 21h30, no 
salão paroquial. Esta iniciativa pretende refor-
çar em nós o desejo de vivermos, de forma au-
tenticamente cristã, estes dias onde celebramos 
os acontecimentos centrais da nossa Fé. 

Via Sacra das famílias e  
grupos de catequese 

No próximo sábado, às 16h30, no parque de 
Santo António, em Miraflores. Estão especialmen-
te convidadas a participar as famílias da Paró-
quia e crianças e adolescentes dos nossos grupos 
de catequese, com as suas famílias. A Via – Sa-
cra inicia no centro Pastoral de Miraflores. 
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Abri o vosso coração a Deus. Dai-lhe o "direito de 
vos falar". Abri as portas da vossa liberdade ao 
seu amor misericordioso. Apresentai as vossas ale-
grias e as vossas penas a Cristo, deixando que ele 
ilumine com a sua luz a vossa mente e toque com a 
sua graça o vosso coração.                      Bento XVI 


