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À Mesa
da Palavra

A Palavra do Senhor
Permanece Eternamente
A Palavra do Senhor permanece eternamente. E esta
é a palavra do Evangelho que vos foi anunciada» (1
Pd 1, 25; cf. Is 40, 8). Com esta citação da Primeira
Carta de São Pedro, que retoma as palavras do profeta Isaías, vemo-nos colocados diante do mistério
de Deus que Se comunica a Si mesmo por meio do
dom da sua Palavra. Esta Palavra, que permanece
eternamente, entrou no tempo. Deus pronunciou a sua
Palavra eterna de modo humano; o seu Verbo «fezSe carne» (Jo 1, 14). Esta é a boa nova. Este é o
anúncio que atravessa os séculos, tendo chegado até
aos nossos dias. Exorto todos os fiéis a redescobrirem o encontro pessoal e comunitário com Cristo,
Verbo da Vida que Se tornou visível, a fazerem-se
seus anunciadores para que o dom da vida divina, a
comunhão, se dilate cada vez mais pelo mundo inteiro. Com efeito, participar na vida de Deus, Trindade
de Amor, é a alegria completa (cf. 1 Jo 1, 4).
Verbum Domini

Maria, Mãe de Deus
Theotokos, dei Genetrix.
sabia que...

Já na antiguidade, Nossa Senhora foi honrada com
este título. Contudo, no ocidente, não existiu durante
muitos séculos uma festa específica dedicada à maternidade divina de Maria. Introduziu-a na Igreja
latina o Papa Pio XI em 1931, por ocasião do 15º
centenário do Concílio de Éfeso, e estabeleceu-a no
dia 11 de Outubro. Paulo VI, em 1969, retomando
uma antiga tradição, fixou a solenidade no dia 1 de
Janeiro.
A reforma litúrgica consagrou, assim, a Maria, Mãe
de Deus, o oitavo dia do Natal que coincide com o
início do ano civil e que segundo o Evangelho é o dia
em que foi imposto ao Menino de Belém o nome de
Jesus: “quando se completaram os oito dias…deramLhe o nome de Jesus” (Lc 2, 21) .
Maria é Mãe de Jesus, não só por Lhe ter dado a
carne e o sangue, mas também porque penetrou na
intimidade do Seu mistério e se uniu a Ele.

Veni Creator e te Deum
Dois hinos litúrgicos estão ligados ao princípio e ao
final de cada ano, concedendo indulgência plenária nas condições ordinárias no canto público, e
indulgência parcial na recitação privada. Estes dois
hinos são o “Veni Creator Spiritus” e o “Te
Deum”. “Te Deum”, longo hino de acção de graças,
cantado em várias ocasiões litúrgicas, mas que a
Igreja também entoa no 31 de Dezembro para
agradecer a Deus os doze meses que passaram. “Veni Creator Spiritus”, hino em que o Espírito
Santo é invocado pelo Povo de Deus para que sejam derramados no mundo os seus dons e frutos ao
longo dos dias do ano que se inicia.

Terça – feira, dia 31
22h00 – Miraflores: Eucaristia de Acção de Graças,
Adoração e Bênção - Não haverá missas vespertinas às 18h em Miraflores nem às 19h15 em Algés.
Quarta – feira, dia 1 – Santa Maria, Mãe de Deus
Todas as missas de Algés e Miraflores, em hora habitual de Domingo

Domingo, 5 de Janeiro – Epifania do
Senhor – Dia da infância Missionária
À tarde, a apresentação de um recital de Natal com
as crianças e jovens que frequentam a catequese
paroquial, na Igreja Paroquial.
Às 19h, a Missa da Partilha com as ofertas para o
Lar das Irmãzinhas dos Pobres, na Rua de Campolide

Enquanto estiveres a proclamar a paz com a tua boca
preocupa-te em tê-la ainda mais dentro do coração.
S. Francisco de Assis

Sagrada Família de Nazaré
Jesus, Maria e José
a vós, Sagrada Família de Nazaré,
hoje, dirigimos o olhar
com admiração e confiança;
em vós contemplamos
a beleza da comunhão no amor verdadeiro;
a vós confiamos todas as nossas famílias (…)
Sagrada Família de Nazaré,
guardiã fiel do mistério da salvação:
faz renascer em nós a estima pelo silêncio,
torna as nossas famílias cenáculo de oração
e transforma-as em pequenas Igrejas domésticas,
renova o desejo de santidade,
sustenta o nobre cansaço do trabalho, da educação,
da escuta, da recíproca compreensão e do perdão.
Sagrada Família de Nazaré,
desperta na nossa sociedade a consciência
do carácter sagrado e inviolável da família,
bem inestimável e insubstituível.
Cada família seja morada acolhedora de bondade
e de paz
para as crianças e para os idosos,
para quem está doente e sozinho,
para quem é pobre e necessitado.
Jesus, Maria e José
a vós com confiança rezamos, a vós com alegria nos
confiamos.
Papa Francisco

Responsável: Pároco de Algés | Redacção: Paróquia de Algés | Tel: 214 116 767 | Fax: 214 112 624 | Email: paroquia.alges@netcabo.pt | WEB: http://cristoreidealges.wordpress.com

