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À Mesa
da Palavra

Fonte de Vida  
A Palavra do Senhor é luz para o intelecto e 
fogo para a vontade, a fim de que o homem 
possa conhecer e amar a Deus. Para o homem 
interior, que por meio da graça vive do Espírito 
de Deus, é pão e água, mas pão mais doce que 
o mel, e água melhor que o vinho e o leite...   
É um martelo contra um coração duramente obs-
tinado nos vícios. É uma espada contra a carne, 
o mundo e o demónio, para destruir todo o pe-
cado.   É a fonte na qual beber, a fim de que o 
nosso testemunho cristão seja luminoso e capaz 
de conduzir os homens  rumo a Deus.  
     S. Lourenço de Brindisi 

Quarta – Feira de Cinzas – Celebrações 
Iniciamos esta quarta – feira o Tempo da Qua-
resma. Este deverá ser um dia dedicado à Ora-
ção e ao Jejum. Neste dia todos somos convida-
dos a participar na Eucaristia, onde será reali-
zado o rito da imposição das cinzas, que recor-
da a nossa condição de criaturas e o convite a 
um caminho de conversão e acolhimento do con-
vite a seguirmos o Senhor.  As missas, sempre 
com imposição das cinzas, serão nos seguintes 
horários: 09h00 (Algés); 16h00 (salão paroqui-
al); 18h00 (Miraflores); 19h00 (Algés, com a 
participação das crianças da catequese e suas 
famílias). 

Via-Sacra Quaresmal  
Durante o tempo da Quaresma haverá a cele-
bração da Via – Sacra todas as sextas – feiras, 
às 17h00, em Miraflores, e às 18h00, em Algés.  
 

Primeiras Confissões  
No próximo Domingo, dia 16, às 16h00, várias 
crianças da nossa catequese irão celebrar pela 
primeira vez o sacramento da Reconciliação. Os 
seus pais também são convidados a confessarem
-se juntamente com os seus filhos. Rezemos para 
que estas famílias saibam a colher na alegria e 
na conversão este tão necessário sacramento.  
 

Encontro Inter – Paroquial  
As crianças de Algés, Cruz Quebrada e Linda – 
a – Velha, do 4º ao 6º ano de catequese, terão 
no próximo Sábado o seu encontro quaresma, 
no Externato de São José.  

Catequeses Quaresmais 
As habituais Catequeses Quaresmais no Patri-
arcado de Lisboa vão ser este ano proferidas 
pelo Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, 
e pelos dois Bispos Auxiliares, D. Joaquim Men-
des e D. Nuno Brás. ‘A fé atua pela caridade: 
a dimensão social da evangelização’, retirado 
do capítulo IV da Exortação Apostólica 
‘Evangelii Gaudium’, do Papa Francisco, é o 
tema das Catequeses Quaresmais que decor-
rem aos Domingos, às 18h, durante a Quares-
ma, na Sé Patriarcal de Lisboa. 
                Senhor das Nossas Vidas 
Afastai de nós o espírito da preguiça,  
do desalento, do domínio  
e das palavras inúteis.   
Lembrai aos vossos servos,   
o espírito da castidade, da humildade,   
da perseverança e da caridade.   
Sim, nosso Senhor e nosso Rei,   
concedei-nos a graça  
de ver os nossos pecados   
e de não julgar os nossos irmãos,   
porque Vós Sois bendito  
agora e pelos séculos dos séculos.   
     Santo Efrém, o Sírio (Séc. IV)  
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A igreja da  
Santíssima Trindade de Miraflores  

 

Como é do conhecimento de todos, a construção 
da Igreja da Santíssima Trindade encontra-se 
suspensa desde 2010, não por nossa vontade, 
mas em virtude de divergências com o autor do 
projecto, o senhor arquitecto Troufa Real, que se 
foram agravando e que culminaram recente-
mente com a interposição de uma acção judicial 
pelo mesmo contra a Paróquia, na qual pede o 
pagamento de valores que já foram pagos e 
outros que não são devidos. O Tribunal de Oei-
ras remeteu-nos a cópia da acção interposta 
pelo senhor arquitecto no final do passado mês 
de Dezembro e já por nós foi apresentada a 
devida resposta. Teremos agora que aguardar 
pelo  normal  desenvolvimento  deste  processo 
judicial com a tranquilidade própria de quem 
sabe estar certo da sua posição. Quero dar-vos 
conta desta informação, mas também que a 
mesma não representa qualquer  limitação  à 
retoma dos trabalhos de construção da nossa 
Igreja, principal tarefa que nos ocupa neste mo-
mento, para que rapidamente se possa dar con-
tinuidade à construção da Igreja da Santíssima 
Trindade, estando certo que este é partilhado 
por todos Vós, sendo esta obra para todos os 
paroquianos, para que possamos naquele espa-
ço continuar este caminho de vida cristã que nos 
une, permitindo-nos deixar conduzir pela pre-
sença de Deus, Nosso Pai, que dá sentido às 
nossas vidas. A Vossa generosidade e compre-
ensão estão diariamente presentes e são a for-
ça que nos conduzirá a alcançar a rápida reto-
ma dos trabalhos de construção da nossa dese-
jada Igreja que a todos irá acolher.  
           Padre Daniel Henriques  


