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A Palavra É Para Todos
À Mesa
da Palavra

«Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos
envio a vós» (Jo 20, 21). É a própria Palavra
que nos impele para os irmãos: é a Palavra que
ilumina, purifica, converte; nós somos apenas servidores. (…) O Senhor oferece a salvação aos
homens de cada época. Todos nos damos conta
de quão necessário é que a luz de Cristo ilumine
cada âmbito da humanidade: a família, a escola, a cultura, o trabalho, o tempo livre e os outros
sectores da vida social. Não se trata de anunciar
uma palavra anestesiante, mas desinstaladora,
que chama à conversão, que torna acessível o
encontro com Ele, através do qual floresce uma
humanidade nova.
Verbum Domini

S. Tomé, Apóstolo
O seu nome deriva de uma raiz hebraica,
ta’am, que significa “junto”, “gémeo”. O Evangelho chama-o várias vezes com o sobrenome
de “Dídimo” (cf. Jo 11, 16; 20, 24; 21, 2), que
em grego significa precisamente “gémeo”. É
conhecido entre os Apóstolos especialmente pela sua incredulidade que se desvaneceu na presença de Cristo ressuscitado; ele proclamou a fé
pascal da Igreja: «Meu Senhor e meu Deus».
Sobre a sua vida nada se sabe ao certo, além
dos pormenores contidos no Evangelho. Diz-se
que pregou o Evangelho na Índia. Desde o séc.
VI celebra-se no dia 3 de Julho a memória da
trasladação do seu corpo para Edessa.

A Vontade de Deus
A vontade de Deus é, portanto, aquela que
Cristo fez e ensinou. Humildade no trato, firmeza na fé, discrição nas palavras; justiça nas acções, misericórdia nas obras, rectidão nos costumes, não ofender ninguém e suportar as ofensas
recebidas, conservar a paz com os irmãos;
amar o Senhor com todo o coração, amá-lO
como Pai, temê-lO como Deus; nada recusar a
Cristo, já que Ele nada nos recusou a nós; unirmo-nos inseparavelmente ao seu amor, permanecer junto à Cruz com fortaleza e confiança,
quando está em jogo o seu nome e a sua honra;
mostrar nas palavras a constância que professamos, nas adversidades a confiança com que
lutamos, na morte a paciência que nos dá a coroa da vitória; isto é querer ser herdeiro com
Cristo, isto é observar o mandamento de Deus,
isto é cumprir a vontade do Pai. São Cipriano
Fixa o horário da tua meditação sobre a Palavra de Deus, marca a duração da tua meditapensa ção, e não saias do lugar até terminá-la.
mento

S. Pio de Pietrelcina

Horário de Verão
(1 de Julho a 1 de Setembro)
Missas de Semana
2ª a 6ª Feira
09h00 – Cruz Quebrada
18h00 – Miraflores
19h00 – Algés
Sábado
09h00 – Algés
Missas Dominicais
Sábado
18h00 – Miraflores
19h15 – Cruz Quebrada

Domingo
10h00 – Cruz Quebrada (*)
11h15 – Algés
12h30 – Miraflores
19h00 – Algés
(*) No Domingo dia 7,
excepcionalmente, esta
missa será celebrada às
11h00.

Celebração de Crismas, na Cruz Quebrada
No próximo Domingo, dia 7 de Julho, o senhor
D. Joaquim Mendes preside à Eucaristia das
11h00 na paróquia da Cruz Quebrada, onde
serão crismados várias crianças e adolescentes
das duas paróquias. A presença do senhor Bispo assinala, igualmente, o 40º aniversário da
criação da Paróquia da Cruz Quebrada.
D. Manuel Clemente, entrada no Patiarcado
Será no próximo Domingo, dia 7, às 16h00, na
igreja dos Jerónimos, que o senhor D. Manuel
Clemente celebrará a primeira Eucaristia enquanto Patriarca de Lisboa. Procuremos estar
presentes e rezemos para que o Senhor o fortaleça nesta nova missão e a Igreja de Lisboa o
saiba acolher em acção de graças, como o Pastor que o Senhor generosamente lhe envia.
“Missa Nova” do padre Thomaz Fernandez
O padre Thomaz Fernandez, ordenado no passado sábado na igreja dos Jerónimos, vai celebrara a sua “Missa Nova” na paróquia da Cruz
Quebrada no sábado, dia 13, às 17h00. Foi
nas paróquias de Algés e Cruz Quebrada que
ele fez a sua formação pastoral e serão elas a
preparar esta sua “Missa Nova”. Procuremos
estar presentes e não cessemos de rezar pelos
novos sacerdotes.

Luz da Luz
Troquemos o instante pelo eterno; sigamos o caminho de Jesus. A Primavera vem depois do Inverno; a alegria virá depois da cruz. Passa o
tempo e, com ele, as nossas vidas; tal como passa o bem, passa a desgraça. passam todas as
coisas conhecidas… Só o Nome de Deus é que
não passa. Farei da fé, vivida cada dia, a luz
interior que me conduz à Luz de Deus, da paz e
da alegria, à luz da glória eterna, à Luz da Luz.
Liturgia das Horas
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