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À Mesa
da Palavra

Banco de Manuais escolares  
e material didáctico   

Perante a atual conjuntura, muitas famílias de-
param-se com dificuldades económicas e cons-
trangimentos no assegurar as despesas escola-
res dos seus filhos.  Assim, propõe-se a criação 
de um Banco de Manuais Escolares e Material 
Escolar, a disponibilizar à comunidade.   O 
objetivo é rentabilizar material que já não é 
usado pelos seus filhos, podendo trocar manuais 
e/ ou material que considere necessário.   
Poderá entregar os seus manuais no atendimen-
to da Igreja Paroquial de Algés ou do Centro 
Pastoral de Miraflores.  
  

Bênção dos catequistas  
 No próximo Domingo, dia 15, na celebração 
eucarística às 11h, os catequistas receberão a 
bênção de Deus para a missão que a Igreja 
lhes confia, de colaboração com os pais na 
transmissão da fé.  
  

Preparação para o Crisma - Adultos  
 Os encontros de preparação para a recepção 
do Sacramento da Confirmação (Crisma) têm 
início no primeiro Domingo de Outubro, dia 6. 
Realizam-se nos serviços paroquiais, em Algés, 
ao Domingo, às 16h30.   «O Espírito Santo 
transforma-nos, ilumina o caminho do futuro e 
faz crescer em nós as asas da esperança para 
o percorrermos com alegria». São palavras do 
Papa Francisco na encíclica Lumen Fidei.  

sabia que...

A Realidade Nasce da Palavra    
  
A realidade nasce da Palavra, como creatura 
Verbi, e tudo é chamado a servir a Palavra. A 
criação é lugar onde se desenvolve toda a his-
tória do amor entre Deus e a sua criatura; por 
conseguinte, o movente de tudo é a salvação do 
homem. Contemplando o universo na perspecti-
va da história da salvação, somos levados a 
descobrir a posição única e singular que ocupa 
o homem na criação: «Deus criou o homem à 
sua imagem, criou-o à imagem de Deus; Ele os 
criou homem e mulher» (Gn 1, 27). Isto permite-
nos reconhecer plenamente os dons preciosos 
recebidos do Criador: o valor do próprio corpo, 
o dom da razão, da liberdade e da consciên-
cia. Nisto encontramos também tudo aquilo que 
a tradição filosófica chama «lei natural». Com 
efeito, «todo o ser humano que atinge a consci-
ência e a responsabilidade experimenta um 
chamamento interior para realizar o bem» e, 
consequentemente, evitar o mal.   
A escuta da Palavra de Deus leva-nos em pri-
meiro lugar a prezar a exigência de viver se-
gundo esta lei «escrita no coração» (cf. Rm 2, 
15; 7, 23).            Verbum Domini   

Jesus Crucificado   
Ali está tudo.   
É o Livro dos livros.   
É o Compêndio de todo o saber.   
É o Amor mais ardente.   
É o Modelo perfeito.   
Proponhamo-no-lO como Único ideal da vida.   
Foi Ele quem arrastou São Paulo a uma tal san-
tidade...   
Que a nossa alma, necessitada de amor,   
O coloque diante de si sempre,   
em cada momento presente.   
Não seja sentimentalismo o nosso amor.   
Não seja compaixão exterior.   
Seja conformidade a Ele.          Chiara Lubich   
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São João Crisóstomo   
  
S.JOÃO a quem foi dado o título de 
“CRISÓSTOMO” (em grego, “boca de ouro”) 
devido à sua eloquência e dotes oratórios nas-
ceu em Antioquia por volta do ano 349, no seio 
de uma família distinta. Após a morte de sua 
mãe retirou-se para o deserto onde viveu 6 
anos, os últimos 2 numa caverna, em completo 
isolamento. Em 386 foi ordenado sacerdote e 
eleito bispo de Constantinopla em 397. Desen-
volveu, uma pastoral sistematizada, com evan-
gelização rural, criação de hospitais, procissões 
anti-arianas, sermões "de fogo" com que incri-
minava e advertia os fiéis, chamando-os à con-
versão. Pio X proclamou-o patrono especial da 
eloquência sagrada.   As intrigas políticas leva-
ram-no várias vezes ao exílio, onde morreu em 
407.  Deixou-nos notáveis obras exegéticas, 
quase todas pronunciadas sob a forma de ho-
mílias. A sua produção literária ultrapassa todos 
os escritores orientais e no Ocidente apenas se 
lhe pode comparar Santo Agostinho. O seu esti-
lo associa a espiritualidade cristã com a ele-
gância e forma helénicas.  
          Bento XVI  


