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Algés - Miraflores 

A Igreja de Miraflores, Semana a Semana:
A Cripta da Igreja

No piso inferior da nave da igreja da
Santíssima Trindade temos a Cripta com as
capelas da Assunção e do Bom Pastor, servidas
por uma sacristia contígua. Na capela da
Assunção serão celebradas as exéquias cristãs e
a do Bom Pastor, com sacrário, será um espaço
para oração individual e de pequenos grupos,
podendo igualmente ser utilizada, quando
necessário, para funerais. As capelas da Cripta,
às quais se acede pelas escadarias e rampas a
partir do exterior ou pelos portões a partir do
interior do Centro Pastoral, são antecedidas por
um adro coberto onde existem, também,
instalações sanitárias. 
Todo este conjunto ocupa cerca de metade da
área da igreja, sendo que a outra metade é
ocupada por um espaço amplo, com portão de
acesso ao exterior, que servirá de garagem e
outros fins que sejam considerados necessários.

A Palavra de Deus Precede e Excede
a Bíblia

As Sagradas Escrituras constituem o testemunho escrito
da Palavra divina, o memorial canónico que
corrobora o acontecimento da Revelação. Por
conseguinte, a Palavra de Deus precede e excede a
Bíblia. É por este motivo que a nossa fé não tem no
centro unicamente um livro, mas uma história de
salvação e sobretudo uma Pessoa, Jesus Cristo,
Palavra de Deus que se fez carne. Precisamente
porque o horizonte da Palavra divina abrange e se
estende para além da Escritura, para a compreender
de maneira adequada é necessária a presença
constante do Espírito Santo, que «ensina toda a
verdade» (Jo 16, 13). É preciso inserir-se na corrente
da grandiosa Tradição que, com a assistência do
Espírito Santo e a orientação do Magistério,
reconheceu os escritos canónicos como Palavra
dirigida por Deus ao seu povo e jamais cessou de os
meditar e descobrir as suas riquezas inesgotáveis.
(…)
A Virgem Maria, modelo de docilidade e obediência
à Palavra de Deus, vos ensine a acolher plenamente a
riqueza inesgotável da Sagrada Escritura não
apenas através da investigação intelectual, mas na
oração e em toda a vossa vida de crentes.

Papa Francisco

Benção dos Frutos
Nós te damos graças, ó Deus, e te oferecemos as
primícias
dos frutos que nos deste para o nosso sustento.
Tu os produziste por meio da tua palavra,
mandando que a terra produzisse toda a espécie
de fruto
para a alegria e para o alimento dos homens e
dos animais.
Nós te louvamos, Senhor, por todos os dons e
benefícios
Que nos concedeste, dotando toda a criação de
muitos frutos para nós,
Por meio de teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por ele tu tens a glória nos séculos dos séculos.
Amém.

Rogações

  Sentido de Comunidade Paroquial:
A Igreja, Mãe

A dedicação da Igreja da Santíssima Trindade
oferece-nos a ocasião de reflectir e louvar a Deus
sobre a Igreja enquanto comunidade paroquial.
Os significados da Igreja como edifício e como
comunidade de fiéis brotam da natureza da Igreja
como Mãe. Santo Agostinho insistia: «A Igreja é
realmente mãe dos fiéis». É pelo mistério da
Encarnação do Verbo que a Igreja é Mãe dos fiéis
em sentido real e não apenas metafórico, gerando-os
no Baptismo, confirmando-os no Crisma, nutrindo-os
na Eucaristia, curando-os na Unção, reconciliando-os
na Confissão, enviando-os nos sacramentos da Ordem
e do Matrimónio.
A Igreja Matriz (que quer dizer Igreja-Mãe) numa
comunidade paroquial é aquela em que primeiro
jorraram as águas da fonte baptismal, abrindo as
portas à Iniciação Cristã dos fiéis; que primeiro
formou a comunidade com o Pão da Eucaristia;
aquela que, a imagem de Maria, em um lugar e
tempo concreto, guardou de forma permanente, como
um sacrário, o Pão do Céu, gerando a comum
unidade dos fiéis.

Procissão das Delas na Cruz Quebrada
Na próxima sexta – feira, dia 15, a Paróquia da Cruz
Quebrada terá a sua Procissão das Velas em honra de
Nossa Senhora. Inicia às 21h00 na igreja paroquial e
termina junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários do
Dafundo.

Profissão de Fé
No Domingo dia 17 as crianças com idade próxima dos
12 anos (em geral o 6.º volume de catequese) professam
a fé. É a idade em que Jesus foi em peregrinação ao
templo em Jerusalém. Esta celebração é preparada com
uma recolecção e uma vigília. Já se realizou uma reunião
com os pais, partilhando os pontos de apoio de uma
adolescência e vida feliz: verdadeira paz familiar (que
não é uniformismo), amizades sãs, confiança em Deus,
sentido da realização do próprio dever, fundada
esperança de vitória definitiva sobre o mal. Estes
alicerces conferem à pessoa um sentido pessoal de
dignidade único e insubstituível.
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