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À Mesa
da Palavra

«Livro de Oração» Por Excelência 
– O Livros dos Salmos 

 
Enquanto orações, os Salmos constituem mani-
festações da alma e da fé, em que todos se 
podem reconhecer e nos quais se comunica 
aquela experiência de particular proximidade 
de Deus, à qual cada homem é chamado. E é 
toda a complexidade do existir humano que se 
concentra na complexidade das diversas for-
mas literárias dos vários Salmos: hinos, lamen-
tações, súplicas individuais e comunitárias, cân-
ticos de acção de graças, Salmos sapienciais e 
outros géneros que se podem encontrar nestas 
composições poéticas. (…) 
É em última análise um livro de louvores, que 
ensina a dar graças, a celebrar a grandeza 
do dom de Deus, a reconhecer a beleza das 
suas obras e a glorificar o seu Nome santo. 
Tomemos portanto na nossa mão este livro san-
to, deixemo-nos ensinar por Deus a dirigir-nos 
a Ele, façamos do Saltério uma guia que nos 
ajude e nos acompanhe quotidianamente no 
caminho da oração. E perguntemos também 
nós, como os discípulos de Jesus: «Senhor, ensi-
nai-nos a rezar!» (Lc 11, 1).       Bento XVI  

Santos Populares: dias 20 e 21 
Nos próximos dias 20 e 21, sexta-feira e sába-
do, vai ter lugar o Arraial na nossa Paróquia. 
Participe com a sua família e amigos, nesta inici-
ativa que visa promover o encontro e convívio 
entre os paroquianos, ao mesmo tempo que se 
angariam recursos tão necessários para as diver-
sas actividades da nossa Comunidade Paroquial. 

Catequese Paroquial 
Já estão abertas as inscrições para o próximo 
ano de catequese. É importante que todos nos 
empenhemos em convidar os nossos familiares, 
amigos e vizinhos com filhos em idade de cate-
quese a inscrevê-los na catequese paroquial. 
As fichas de inscrição estão na mesa à entrada 
da igreja em Algés e em Miraflores. Podeis 
entregá-las em mão e, se necessário, devolvê-
las preenchidas na Paróquia. 

Educação Moral e Religiosa Católica 
Os pais cristãos devem proporcionar aos filhos 
a frequência desta disciplina que existe para 
todos os níveis do ensino básico e secundário. 
Não se trata de catequese, que é ministrada 
na paróquia, mas de uma hora semanal dedi-
cada ao aprofundamento e vivência dos valo-
res cristãos, tão necessários às crianças e jovens 
dos nossos dias, mesmo no que toca à sua rela-
ção com a escola e com as matérias escolares. 
A disciplina é de inscrição livre, devendo os 
pais indicar no acto de inscrição que a preten-
dem para os seus filhos. 

Solenidade do Corpo de Deus 
No próximo Domingo, dia 22, decorre a habitual 
Solene Procissão do Corpo de Deus, que tem iní-
cio às 17h, e vai percorrer diversas ruas da cida-
de de Lisboa, começando e terminando em frente 
da Sé, com a bênção do Santíssimo Sacramento. 

Família — Necessidade de  
Conhecer a Situação  

Uma vez que o desígnio de Deus sobre o ma-
trimónio e sobre a família visa o homem e a 
mulher no concreto da sua existência quotidia-
na, em determinadas situações sociais e cultu-
rais, a Igreja, para cumprir a sua missão, deve 
esforçar-se por conhecer as situações em que o 
matrimónio e a família se encontram hoje [...]. 
Deve ainda juntar-se a isto uma reflexão ulte-
rior de particular importância no tempo pre-
sente. Não raramente ao homem e à mulher 
de hoje, em sincera e profunda procura de 
uma resposta aos graves e diários problemas 
da sua vida matrimonial e familiar, são ofere-
cidas visões e propostas mesmo sedutoras, mas 
que comprometem em medida diversa a ver-
dade e a dignidade da pessoa humana. É uma 
oferta frequentemente sustentada pela poten-
te e capilar organização dos meios de comuni-
cação social, que põem subtilmente em perigo 
a liberdade e a capacidade de julgar com 
objectividade [...]. 

S. João Paulo II, Familiaris Consortio (1981) n. 4 
(excerto) 

Virgem Santíssima,  
Minha Guia e Soberana 

Lanço-me no seio de vossa misericórdia 
e coloco minha alma e meu corpo 
sob o seu amparo e sob a sua especial protecção, 
agora e para sempre. 
Todas as minhas esperanças 
e a necessidade de consolo 
eu as confio a vós e as coloco em vossas mãos, 
assim como as minhas amarguras e misérias, 
assim como a minha vida  
e os meus últimos momentos, 
para que, por vossa intercessão e por vossos méritos, 
todas as minhas obras 
sejam realizadas segundo a vossa vontade 
e tendo como objectivo, agradar ao vosso divino 
Filho.                                          S. Luís de Gonzaga  


