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À Mesa
da Palavra

A Palavra é o Fundamento de Tudo 
 
A palavra de Deus, mais que qualquer outra 
palavra, é o fundamento de tudo, a autêntica 
realidade. É um erro pensar que a matéria, as 
coisas sólidas que podemos tocar, são a reali-
dade mais segura. 
Quem constrói sobre as coisas visíveis que po-
de tocar, como o êxito, a carreira ou o dinhei-
ro, está a construir sobre a areia. 
Somente a palavra (de Deus) é sólida, ela é a 
verdadeira realidade sobre a qual se deve 
fundar nossa própria vida.                    Bento XVI  

Jornada de Oração pela  
Santificação dos Sacerdotes 

Na próxima sexta – feira, solenidade do Sa-
grado Coração de Jesus, celebra-se em todo o 
mundo a “Jornada pela Santificação dos Sa-
cerdotes”. A Igreja tem necessidade de sacer-
dotes santos; de ministros que ajudem os fiéis a 
experimentar o amor misericordioso do Senhor 
e sejam suas testemunhas convictas. Cabe a 
todos os cristãos rezar fervorosamente por esta 
intenção.  Para tal, faremos também na nossa 
igreja paroquial um dia de oração, que come-
çará às 9h00 com a celebração da Santa Mis-
sa, à qual se seguirá a exposição do Santíssimo 
Sacramento, durante todo o dia, até à missa 
das 19h00. 

Fotografias do Crisma 
Já estão expostas as fotografias da celebra-
ção do Crisma, no corredor do primeiro andar 
da igreja de Algés. Quem desejar poderá en-
comendar as suas fotografias, seguindo as indi-
cações que estão junto às mesmas. 
 

Catequese Paroquial 
Já estão abertas as inscrições para o próximo 
ano de catequese. São muitas as crianças que 
não fazem a sua caminhada catequética e sa-
cramental, simplesmente porque ninguém inter-
pelou as suas famílias neste sentido. O Senhor 
Jesus, que disse: “deixai vir a mim as crianci-
nhas, não as impeçais” (Lc 18, 16 – 17), convi-
da-nos a sermos missionários empenhados junto 
destas famílias. As fichas de inscrição estão na 
mesa à entrada da igreja em Algés e em Mi-
raflores. Podeis entregá-las em mão e, se ne-
cessário, devolvê-las preenchidas na Paróquia. 

Família 
O Discernimento Evangélico  

O discernimento realizado pela Igreja torna-se 
oferta para orientação que salvaguarde e 
realize a inteira verdade e a plena dignidade 
do matrimónio e da família. Este discernimento 
atinge-se pelo sentido da f, dom que o Espírito 
Santo concede a todos os fiéis, e é, portanto, 
obra de toda a Igreja, segundo a diversidade 
dos vários dons e carismas que, ao mesmo 
tempo e segundo a responsabilidade própria 
de cada um, cooperam para uma mais profun-
da compreensão e actuação da Palavra de 
Deus. A Igreja, portanto, não realiza o discer-
nimento evangélico próprio só por meio dos 
pastores, os quais ensinam em nome e com o 
poder de Cristo, mas também por meio dos 
leigos: Cristo «constituiu-os testemunhas, e con-
cedeu-lhes o sentido da fé e o dom da pala-
vra (cfr. Act. 2, 17-18; Apoc. 19, 10) a fim de 
que a força do Evangelho resplandeça na vi-
da quotidiana, familiar e social»(12). Os lei-
gos, em razão da sua vocação particular, têm 
o dever específico de interpretar à luz de Cris-
to a história deste mundo, enquanto são cha-
mados a iluminar e dirigir as realidades tem-
porais segundo o desígnio de Deus Criador e 
Redentor. O «sentido sobrenatural da fé» não 
consiste, porém, somente ou necessariamente 
no consenso dos fiéis. A Igreja, seguindo a 
Cristo, procura a verdade, que nem sempre 
coincide com a opinião da maioria. Escuta a 
consciência e não o poder e nisto defende os 
pobres e desprezados. A Igreja pode apreciar 
também a investigação sociológica e estatísti-
ca quando se revelar útil para a compreensão 
do contexto histórico no qual a acção pastoral 
deve desenrolar-se e para conhecer melhor a 
verdade; tal investigação, porém, não pode 
ser julgada por si só como expressão do senti-
do da fé. [...].   

S. João Paulo II, Familiaris Consortio (1981) n. 5 (excerto) 

Sagrado Coração de Jesus 
 
sois o meu único refúgio 
e a minha esperança segura. 
Sois o remédio dos meus males, 
o alívio das minhas misérias, 
a reparação dos meus erros, 
o suplemento do que me falta, 
a certeza das minhas dúvidas. 
Sois a minha fonte infalível 
e inesgotável de luz, 
de força, de constância, 
de paz e de bênção. 
Amais-me com um amor infinito. 
Tende piedade de mim e fazei de mim, 
em Vós e por Vós, o que quiserdes, 
porque eu abandono-me a Vós, 
convencida de que nunca me deixareis. 
 
           Santa Madalena Sofia Barat 


