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Sínodo Diocesano 2016  
Redescobrir Caminhos de Missão  

No final das eucaristias dos próximos sábado e 
Domingo será entregue este guião de orientação 
para a leitura da Exortação Apostólica «A Ale-
gria do Evangelho». Começo pela leitura pessoal. 
«Sublinho o que mais me interpela ou chama a 
atenção e anoto as interpelações, as observações 
e as ‘luzes’ que o texto do Papa Francisco me sus-
cita – para mim, para o grupo cristão de que fa-
ço parte, para a Igreja diocesana de Lisboa e 
para a Igreja universal”. Feita esta leitura, é con-
vocado o ‘Diálogo em comunidade’: “Reúno-me 
em grupo de diálogo (família, movimento eclesial, 
grupo paroquial a que pertenço, comunidade reli-
giosa, escola, associação, instituição cívica / soci-
al / profissional a que pertenço, grupo a constituir 
especificamente para este fim…) e partilho.    
http://sinodo2016.patriarcado-lisboa.pt 

Mês de Outubro: Mês do Rosário, 
Mês das Missões 

Entramos no mês de Outubro. Neste mês a Igre-
ja celebra a festa de Nossa Senhora do Rosário 
(7 de Outubro) e o aniversário da última apari-
ção de Nossa Senhora em Fátima (13 de Outu-
bro). Somos por isso convidados a oração diária 
do Terço, em família ou em Comunidade (nas 
igrejas de Algés, Miraflores e Algés de Cima 
reza-se diariamente o Terço).  E também o mês 
Missionário, onde celebramos a festa de Santa 
Teresa do Menino Jesus, padroeira das Missões 
(1 de Outubro) e o Dia Mundial das Missões, a 
19 de Outubro. Acolhamos o convite do Papa 
Francisco e façamos nosso o “sonho missionário 
de chegar a todos”.  Rezaremos, por esta inten-
ção, o Terço do Rosário todos os dias do mês de 
Outubro, as 21h00, na nossa igreja paroquial. 
Oração de vésperas e adoração, aos domin-
gos, com as Missionarias do Espírito Santo 

As Irmãs Missionarias do Espírito Santo convi-
dam-nos a participar nos domingos do mês de 
Outubro, mês das Missões, no tempo de adora-
ção e vésperas, na sua Comunidade (rua socie-
dade cruz quebradense, nº 19). 
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Sacia-te…  
Sacia-te da taça do Antigo e do Novo Testa-
mento porque, em ambos os casos, é Cristo que 
bebes. Bebe Cristo, porque Ele é a vinha (Jo 15, 
1), Ele é a rocha de onde brotou a água (1Co 
10, 3), Ele é a fonte da vida (Sl 36, 10). Bebe 
Cristo, porque Ele é “o rio, cujos canais alegram 
a cidade de Deus” (Sl 45, 5), Ele é a paz (Ef 2, 
14) e “do seu seio correrão rios de água vi-
va” (Jo 7, 38). Bebe Cristo, para te saciares do 
sangue da tua redenção e do Verbo de Deus. 
O Antigo Testamento é a sua palavra, como o é 
o Novo Testamento.                       Santo Ambrósio 

Caminhada pela Vida 2014:  
Pelo Direito a Nascer! 

A Caminhada pela Vida é organizada por um 
grupo de pessoas que se conheceram nas diver-
sas áreas de Defesa da Vida e da Família. Trata
-se de testemunhar publicamente que toda a 
Vida Humana tem valor e que a família é um 
bem para cada um de nós e para toda a socie-
dade. Que as leis que permitem o aborto, longe 
de serem solução para qualquer problema, cri-
am apenas mais injustiça, mais violência e mais 
dor.  O Direito à Vida é o Direito do qual decor-
rem todos os outros. Contudo neste momento esse 
Direito pode ser negado livremente, sem qual-
quer entrave, até às dez semanas de gestação.  
A Caminhada Pela Vida 2014 será no dia 4 de 
Outubro e começa às 15h, partindo do Largo 
Camões, junto ao Chiado, e subindo até ao Lar-
go do Rato, de onde descerá para o Largo de 
São Bento. A Caminhada pela Vida é uma gran-
de ocasião anual de afirmar de forma pública e 
com impacto a nossa reivindicação do Direito a 
Nascer e da protecção da instituição familiar, 
bem como de mostrar a beleza do ideal que já 
experimentamos nas nossas vidas. Participe. 
 
Não esquecer a preparação para o Crisma 
Começaremos em breve os encontros de prepa-
ração para o Crisma de jovens e adultos. Quem 
ainda não se inscreveu, não atrase a sua inscri-
ção, nos serviços paroquiais em Algés. 

Oração Pelo Sínodo dos Bispos 
Jesus, Maria e José 
em vós nós contemplamos 
o esplendor do verdadeiro amor, 
a vós dirigimo-nos com confiança. 
  
Sagrada Família de Nazaré, 
faz também das nossas famílias 
lugares de comunhão e cenáculos de oração, 
autênticas escolas do Evangelho 
e pequenas igrejas domésticas. 
  
Sagrada Família de Nazaré, 
nunca mais nas famílias se vivam experiências 
de violência, fechamento e divisão: 
quem quer que tenha sido ferido ou escandali-
zado 
receba depressa consolação e cura. 
  
Sagrada Família de Nazaré, 
o próximo Sínodo dos Bispos 
possa despertar de novo em todos a consciência 
da índole sagrada e inviolável da família, 
a sua beleza no desígnio de Deus. 
  
Jesus, Maria e José 
escutai, atendei a nossa súplica. 
              Papa Francisco 


