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Palavra Única e Definitiva

Na sua humanidade perfeita, Ele realiza a vontade
do Pai a todo o momento; Jesus ouve a sua voz e
obedece-Lhe com todo o seu ser; conhece o Pai e
observa a sua palavra (cf. Jo 8, 55); comunica-nos as
coisas do Pai (cf. Jo 12, 50); «dei-lhes as palavras
que Tu Me deste» (Jo 17, 8). Assim Jesus mostra que é
o Logos divino que Se dá a nós, mas é também o
novo Adão, o homem verdadeiro, aquele que cumpre
em cada momento não a própria vontade mas a do
Pai. Ele «crescia em sabedoria, em estatura e em
graça, diante de Deus e dos homens» (L c 2, 52).
De maneira perfeita, escuta, realiza em Si mesmo e
comunica-nos a Palavra divina (cf. L c 5, 1).
É a Palavra única e definitiva confiada à
humanidade.
Verbum Domini

Próximo Domingo, Domingo de Ramos

Em todas as missas da paróquia haverá a habitual
bênção dos ramos. Na missa das 11h00, em Algés, a
bênção dos ramos vai realizar-se junto ao palácio Anjos,
seguindo-se depois a procissão para a igreja, onde se
celebrará a Eucaristia.

Entrega da Renúncia Quaresmal

A Renúncia Quaresmal deverá ser entregue até ao
próximo Domingo, o Domingo de Ramos. Poderá deixar
o envelope no cesto do ofertório das missas, se preferir.
Se não tem o envelope próprio, poderá levantá-lo na
igreja ou entregar noutro envelope devidamente
identificado.

Via-sacra das famílias e grupos de catequese

No próximo sábado, às 16h30, no parque de Santo
António, em Miraflores. Estão especialmente convidadas a
participar as famílias da Paróquia e crianças e
adolescentes dos nossos grupos de catequese, com as
suas famílias. A Via-sacra inicia no centro Pastoral de
Miraflores.

Retiro Paroquial

Como já vai sendo habitual, na segunda – feira da
Semana Santa, dia 30, terá lugar o retiro paroquial no
centro pastoral de Miraflores, iniciando com a oração de
laudes, às 10h00, e terminando com a missa das 18h00,
na igreja de Miraflores.

Semana Santa

Quinta-feira Santa

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR - 19h00
Adoração do Santíssimo Sacramento até às 24h

Sexta-feira Santa

LAUDES E OFÍCIO DE LEITURA - 10h00
PAIXÃO DO SENHOR - 15h00
VIA SACRA - 21h00

Termina no Alto de Santa Catarina
Sábado Santo

LAUDES E OFÍCIO DE LEITURA - 10h00
VIGÍLIA PASCAL 22h00

Domingo de Páscoa

RESSURREIÇÃO DO SENHOR – Missas em hora habitual
de Domingo

Anunciação — Festa Cristológica (25 de Março)
A obediência do Filho reflecte-se na obediência
da Mãe e assim, mediante o encontro destes
dois "sins", Deus pôde assumir um rosto humano.
Eis por que a Anunciação é também festa
cristológica, porque celebra um mistério central
de Cristo: a sua Encarnação. (…)
Neste tempo quaresmal contemplamos com mais
frequência Nossa Senhora que no Calvário sela
o "sim" pronunciado em Nazaré. Unida a Jesus,
a Testemunha de amor do Pai, Maria viveu o
martírio da alma. Invoquemos com confiança a
sua intercessão, para que a Igreja, fiel à sua
missão, dê ao mundo inteiro testemunho corajoso
do amor de Deus.
Bento XVI, Papa emérito

A Mulher e a Sociedade (II)
Isto conseguir-se-á mais facilmente se, como o desejou o
Sínodo, uma renovada «teologia do trabalho» esclarecer
e aprofundar o significado do trabalho na vida cristã e
determinar o laço fundamental que existe entre o
trabalho e a família, e, portanto, o significado original e
insubstituível do trabalho da casa e da educação dos
filhos. Portanto a Igreja pode e deve ajudar a sociedade
actual pedindo insistentemente que seja reconhecido por
todos e honrado no seu insubstituível valor o trabalho da
mulher em casa. Isto é de importância particular na obra
educativa: de facto, elimina-se a própria raiz da possível
discriminação entre os diversos trabalhos e profissões,
logo que se veja claramente como todos, em cada
campo, se empenham com idêntico direito e com idêntica
responsabilidade. Deste modo aparecerá mais
esplendente a imagem de Deus no homem e na mulher.
João Paulo II, Familiaris Consortio, 22.11.1981, n. 23
(excerto)

Deus

Deus, Criador de todas as coisas,
dá-me primeiro a graça de orar bem,
depois faz-me digno de ser ouvido
e, por último, liberta-me.
Deus, separar-me de Ti é cair;
voltar para Ti, levantar-me;
permanecer em Ti é estar firme.
Deus, voltar-te as costas é morrer;
converter-me a Ti é voltar a viver;
morrer em Ti é encontrar a Vida.
Deus, que nos encaminhas…
Manda e ordena o que quiseres,
mas sara os meus ouvidos para ouvir a Tua voz;
sara e abre os meus olhos para ver os Teus sinais.
Dá-me o que me pedes
e pede-me, Senhor, o que quiseres.
Santo Agostinho
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