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A Palavra É Guia
À Mesa
da Palavra

O amor é o fruto que nasce da escuta da Palavra. Quem se deixa iluminar pela Palavra, sabe
que o sentido da vida consiste, não no encerrarse em si mesmo, mas naquele êxodo de si sem
retorno, que é o amor. A escuta constante da
Sagrada Escritura faz-nos sentir amados e torna-nos capazes de amar, dando alegria e esperança ao nosso coração: se nos entregarmos
sem reservas ao Deus que nos fala, será Ele a
dar-nos aos outros, enriquecendo-nos de todas
as capacidades necessárias para nos colocarnos ao serviço dos irmãos. A Palavra é guia segura porque – no meio dos ruídos do mundo –
nos leva a reconhecer nos outros a voz de Jesus
que chama.
Conferência Episcopal Italiana

Outubro – Mês do Rosário
Nossa Senhora do Rosário – 7 de Outubro
No dia 7 celebraremos a festa da BemAventurada Virgem do Rosário e é como se, todos os anos, Nossa Senhora nos convidasse a
redescobrir a beleza desta oração. “O Rosário
é uma oração contemplativa e cristocêntrica,
inseparável da meditação da Sagrada Escritura. É a oração do cristão que progride na peregrinação da fé, no seguimento de Jesus, precedido por Maria. Estimados irmãos e irmãs, gostaria de vos convidar a recitar o Rosário durante este mês em família, nas comunidades e nas
paróquias pelas intenções do Papa, pela missão
da Igreja e pela paz no mundo.”
(Bento XVI)
«Vai e prega o meu Rosário.»
Nossa Senhora a São Domingos
Fátima 13 de Outubro
Maria, Mãe de Deus e Mãe dos homens, apareceu pela última vez, em Outubro, na Cova da
Iria, a três pastorinhos, Francisco, Jacinta e Lúcia. À volta dos pequeninos, uma multidão à
chuva esperava por um milagre anunciado… e
aconteceu! O sol bailou nos céus! Antes da despedida, deixou palavras fundamentais: “Sou a
Senhora do Rosário, continuem sempre a rezar
o terço todos os dia,” não ofendam mais a Deus
Nosso Senhor que já está muito ofendido.”

Outubro – Mês Missionário
“Como o Pai me enviou, também eu vos envio”
(Jo, 20-21)

Somente na oração e com a oração aprendemos a servir os outros!
pensa
mento

São Josemaría Escrivá

Preparação para o Crisma
Iniciam este Domingo, às 16h30, os encontros de
preparação para o Crisma. Realizam-se nas
instalações da paróquia, em Algés.
Peregrinação ao Santuário de Nª Sra da Rocha
Neste Domingo, às 15h00, reunimo-nos diante
da piscina olímpica, no Jamor, para iniciarmos a
peregrinação das paróquias da Vigararia a
este santuário mariano onde se poderá obter
as indulgências neste Ano da Fé. Às 16h00, o
senhor D. Joaquim preside à celebração de
consagração das paróquias em início de Ano
Pastoral. Participemos com as nossas famílias e
grupos paroquiais.
Encontro de formação de animadores
paroquiais das vocações
No próximo sábado, dia 12, vai realizar-se no
Seminário dos Olivais um encontro para os animadores paroquiais da pastoral vocacional.
Vão participar os elementos do nosso grupo de
pastoral vocacional, composto por pessoas de
Algés e da Cruz Quebrada.

Ser Semente
A vida é uma oportunidade dada por Deus para nos tornarmos quem somos, para afirmarmos
a nossa própria e autêntica natureza espiritual.
Um dos maiores actos de fé é acreditar que os
poucos anos que vivemos nesta terra são como
uma pequena semente plantada num solo muito
fértil. Para que esta semente possa produzir
fruto, deve morrer. Como seria diferente a nossa vida se fôssemos realmente capazes de
acreditar que ela se multiplica em frutos quando se entrega como dom! Como seria diferente
a nossa vida se acreditássemos que todo e
qualquer acto de fidelidade, todo e qualquer
gesto de amor, toda e qualquer palavra de
perdão, toda e qualquer fracção de alegria e
de paz se multiplicam enquanto houver pessoas para os receberem e que, mesmo assim,
ainda sobrará alguma coisa!
Henri Nouwen

Maria, Mãe da Esperança,
Caminhai Connosco!
Ensinai-nos a anunciar o Deus vivo; ajudai-nos a
dar testemunho de Jesus, o único Salvador; tornai-nos serviçais com o próximo, acolhedores
com os necessitados, obreiros de justiça, construtores apaixonados dum mundo mais justo; intercedei por nós que agimos na história certos de
que o desígnio do Pai se realizará. Aurora dum
mundo novo, mostrai-Vos Mãe da esperança e
velai por nós!
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