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À Mesa
da Palavra

Adoração do Santíssimo em Todos os Fusos Horários 
A Igreja Católica celebra o Ano da Fé e, no 
próximo domingo, solenidade do Corpo e San-
gue de Cristo, vai organizar um tempo de Ado-
ração Eucarística, em simultâneo, em todos os 
fusos horários do planeta.  Esta oração, que tem 
como lema: “Um só Senhor, uma só fé”, será 
presidido pelo Papa Francisco, na Basílica de 
São Pedro às 17h (16h em Portugal). 
Haverá, então, a celebração de Adoração do 
Santíssimo também na nossa igreja paroquial, 
às 16h00. Somos todos convidados a participar, 
adorando Jesus Sacramentado em comunhão 
com o Santo Padre e com toda a Igreja. 
 

Peregrinação a pé a Fátima 
Inserido na celebração deste Ano da Fé, de 28 
de Agosto a 1 de Setembro (Quarta – feira a 
Domingo) vai realizar-se uma peregrinação a 
pé a Fátima, acompanhada pelo padre Daniel 
Henriques.  Para que tudo decorra da melhor 
forma, as inscrições serão em número limitado. 
Quem desejar participar, ou obter mais esclare-
cimentos, poderá contactar o nosso atendimento 
paroquial, em Algés. Pedimos a quem conta 
participar que não atrase a sua inscrição, mas 
que o faça logo que possível. 
 

Notícias da Nova Igreja de Miraflores 
Durante os primeiros meses deste ano temos 
desenvolvido diversas acções com vista a possi-
bilitar o reinício e conclusão da construção da 
Igreja.  Assim, realizaram-se diversas reuniões 
com a CMO em que se analisaram e discutiram 
de que forma se poderiam ultrapassar os pro-
blemas da falta de alguns elementos de projec-
to essenciais para o recomeço das obras.  Em 
consequência destas reuniões, a Paroquia iniciou 
um processo e trabalhou com o empreiteiro na 
preparação dos elementos de projecto de exe-
cução de Arquitectura, de Instalações Especiais 
e de Arranjos Exteriores (Desenhos, listas de 
materiais e acabamentos, medições, etc) que 
permitam o retomar e concluir a obra.  Tendo 
por base este trabalho, o empreiteiro está em 
fase final de elaboração de preços.  Teremos 
também que aguardar, para reiniciarmos a 
obra, a aprovação destes elementos de projec-
to de execução, submetidos para análise ao 
Arquitecto Troufa Real, Autor do Projecto.  Con-
fiamos que no seguimento deste processo será 
possível o reinício da construção durante as pró-
ximas semanas. Não deixemos de confiar à 
Mãe do Céu, nas nossas orações, a construção 
desta nossa Igreja. 
 

Oração pelas Vocações 
Na próxima sexta – feira, solenidade do Sa-
grado Coração de Jesus, teremos mais uma noi-
te de oração pelas vocações, na capela do Bom 
Pastor, no centro pastoral de Miraflores, às 
21h30. Peçamos ao Senhor que conceda à Sua 
Igreja muitas e santas vocações, segundo o Seu 
Coração. 

O Pão da Vida 
 
Em Si mesmo, Jesus torna realidade esta figura 
antiga: «O pão de Deus é o que desce do Céu 
e dá a vida ao mundo. (...) Eu sou o pão da vi-
da» (Jo 6, 33.35). Aqui, «a Lei tornou-se Pes-
soa. Encontrando Jesus, alimentamo-nos por as-
sim dizer do próprio Deus vivo, comemos verda-
deiramente o pão do céu». No discurso de Ca-
farnaum, aprofunda-se o Prólogo de João: se 
neste o Logos de Deus Se faz carne, naquele a 
carne faz-Se «pão» dado para a vida do mun-
do (cf. Jo 6, 51), aludindo assim ao dom que 
Jesus fará de Si mesmo no mistério da cruz, con-
firmado pela afirmação acerca do seu sangue 
dado a «beber» (cf. Jo 6, 53). Assim, no misté-
rio da Eucaristia, mostra-se qual é o verdadeiro 
maná, o verdadeiro pão do céu: é o Logos de 
Deus que Se fez carne, que Se entregou a Si 
mesmo por nós no Mistério Pascal.  Verbum Domini 

Sagrado Coração de Jesus 
Solenidade – 7 de Junho 

 
Em 1765, Clemente XIII aprovou a Solenidade 
ao Sagrado Coração de Jesus, em 1856, Pio IX 
inseriu-a no Calendário da Igreja Universal e, 
em 1900, Leão XIII, consagrou o Mundo ao Co-
ração de Jesus. 

Incendiai o meu Coração 
 

Eu Vos saúdo, 
Ó Sagrado Coração de Jesus, 
fonte viva e vivificante da vida eterna, 
tesouro infinito do Amor Divino. 
Sois o lugar do meu repouso, 
o refúgio da minha segurança. 
Ó meu amável Salvador, 
incendiai o meu coração 
com o amor ardentíssimo 
que queima o Vosso; 
derramai no meu coração 
as grandes graças 
de que o Vosso é a fonte; 
que a Vossa Vontade seja a minha 
e que a minha esteja 
eternamente conforme com a Vossa, 
porque desejo que no futuro 
a Vossa Santa Vontade seja norma 
de todos os meus desejos 
e de todas as minhas acções.  
    Santa Gertrudes de Helfta   
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