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Cristo é o Fruto de Todos
À Mesa
da Palavra

Maria é símbolo da abertura a Deus e aos outros;
escuta activa, que interioriza, assimila, na qual a
Palavra se torna forma de vida. (…)
Contemplando na Mãe de Deus uma vida modelada totalmente pela Palavra, descobrimo-nos também nós chamados a entrar no mistério da fé, pela qual Cristo vem habitar na nossa vida. Como
nos recorda Santo Ambrósio, cada cristão que crê,
em certo sentido, concebe e gera em si mesmo o
Verbo de Deus: se há uma só Mãe de Cristo segundo a carne, segundo a fé, porém, Cristo é o
fruto de todos. Portanto, o que aconteceu em Maria pode voltar a acontecer em cada um de nós
diariamente na escuta da Palavra e na celebração dos Sacramentos.
Verbum Domini

S. João da Cruz
sabia que...

pensa
mento

Nasce em Fontiveros, Espanha, em 1542 no seio
de uma família simples e rica de valores humanos.
Trabalha como enfermeiro. Estuda nos Jesuítas e
com 21 anos entra no Carmelo. Aos 25 anos é
ordenado sacerdote; nessa altura conhece Santa
Teresa de Ávila que o estimula a formar uma nova comunidade de vida pobre, contemplativa e
apostólica. Aos 35 anos é preso por 9 meses no
calabouço, como rebelde, num convento de Toledo; tudo aceita e é então que escreve os seus poemas. Durante toda a sua vida ele se tornou um
contemplativo, “um nómada que vai revelando o
seu amor pelo Reino como fermento que questiona
uma sociedade e uma igreja não comprometida…” Sua mensagem: que a oração e o silêncio
nos levem a descobrir Deus; que sejamos dóceis às
inspirações do alto; que saibamos perdoar a todos os que nos ofendem; que descubramos o tesouro da cruz. Morre com 49 anos, no Convento
de Ubeda. Beatificado em 1675 por Clemente X
foi canonizado em 1726 e declarado Doutor da
Igreja, por Pio XI, em 1926. Em 1952 foi proclamado “Patrono dos Poetas Espanhóis”.
O Verbo Filho de Deus, juntamente com o Pai e o
Espírito Santo, está essencial e realmente escondido no íntimo de cada ser.
S. João da Cruz

Semana da Caridade
Está a decorrer na nossa Paróquia a “Semana da
Caridade” (7 a 15 de Dezembro) tendo em vista
o reforço da ajuda alimentar entregue neste tempo de Natal a cerca de 145 famílias que apoiam
regularmente. Todos a ajuda é bem vinda: conservas, azeite e óleo, leite, açúcar, massas e arroz, bacalhau, etc.
Quem preferir poderá fazer a oferta em dinheiro
que será encaminhado para a compra dos alimentos. Estes bens poderão ser deixados nas caixas
preparadas para o efeito, colocadas à entrada
das igrejas de Algés e de Miraflores, assim como
no salão paroquial e no centro paroquial, em Miraflores.

Dia de Retiro Paroquial
No próximo dia 16, segunda-feira, haverá o habitual retiro em tempo de Advento, no centro pastoral de Miraflores. Será orientado pelo padre
Jorge Anselmo, capelão do hospital São Francisco
Xavier. O retiro começa às 10h00, com a oração
de Laudes, e termina com a missa das 18h00, em
Miraflores. No intervalo de almoço será servida
uma refeição ligeira.

Celebração Penitencial e Confissões
No Domingo, dia 22 de Dezembro, às 15h00, teremos na nossa igreja paroquial a celebração penitencial seguida de confissões durante a tarde,
com a presença de vários sacerdotes. Organizemo
-nos para poderemos celebrar em caminho comunitário de conversão, o Sacramento da Misericórdia.

Virgem e Mãe Maria
Vós que, movida pelo Espírito,
acolhestes o Verbo da vida
na profundidade da vossa fé humilde,
totalmente entregue ao Eterno,
ajudai-nos a dizer o nosso «sim»
perante a urgência, mais imperiosa do que nunca,

de fazer ressoar a Boa Nova de Jesus.
Vós, cheia da presença de Cristo,
levastes a alegria a João o Baptista,
fazendo-o exultar no seio de sua mãe.
Vós, estremecendo de alegria,
cantastes as maravilhas do Senhor.(…)
Mãe do Evangelho vivente,
manancial de alegria para os pequeninos,
rogai por nós. Amen. Aleluia!
Papa Francisco
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