
Responsável: Pároco de Algés | Redacção: Paróquia de Algés | Tel: 214 116 767 | Fax: 214 112 624 | Email: paroquia.alges@netcabo.pt | WEB: http://cristoreidealges.wordpress.com  

Peregrinação paroquial a Fátima
No próximo sábado, o primeiro do mês, haverá a
habitual peregrinação dos primeiros sábados ao
santuário de Fátima. As inscrições devem ser feitas no
atendimento paroquial em Algés.

Antigo e Novo Testamento
Bebe primeiro do Antigo Testamento, para beberes em
seguida do Novo. Se não beberes do primeiro, não
poderás dessedentar-te do segundo. Bebe do primeiro
para aplacares a sede, do segundo para a saciares
completamente. [...] Bebe da taça do Antigo
Testamento e da do Novo, porque ele é a vinha
(Jo15,1), é o rochedo que fez jorrar a água (1Co
10,4), Ele é a fonte da vida (Sl 35,10). Bebe Cristo,
porque Ele é «um rio [...] [que] alegra a cidade de
Deus» (Sl 45,5), Ele é paz (Ef 2,14), e «hão-de correr
do Seu coração rios de água viva» (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, o Novo é-o também. Bebemos a Sagrada
Escritura e comemo-la; então o Verbo eterno, a
Palavra de Deus, correrá nas veias do espírito e na
vida da alma: «Nem só de pão vive o homem, mas de
toda a palavra que sai da boca de Deus» (Dt 8,3; Mt
4,4). Dessedenta-te portanto com este Verbo, mas pela
ordem que convém: bebe primeiro do Antigo
Testamento e depois, sem tardar, do Novo.

Santo Ambrósio

Ó Maria, Mãe da Igreja
confio-te toda a vida consagrada,
para que lhe obtenhas a plenitude da luz divina:
viva na escuta da Palavra de Deus,
na humildade da sequela de Jesus,
teu Filho e nosso Senhor,
no acolhimento da visita do Espírito Santo,
na alegria diária do magnificat,
a fim de que a Igreja seja edificada
pela santidade de vida destes teus filhos e filhas,
no mandamento do amor.

Bento XVI

O itinerário moral dos esposos (I)
É sempre muito importante possuir uma recta concepção
da ordem moral, dos seus valores e das suas normas: a
importância aumenta quando se tornam mais
numerosas e graves as dificuldades para as respeitar.
Exactamente porque revela e propõe o desígnio de
Deus Criador, a ordem moral não pode ser algo de
mortificante para o homem e de impessoal; pelo
contrário, respondendo às exigências mais profundas
do homem criado por Deus, põe-se ao serviço da sua
plena humanidade, com o amor delicado e vinculante
com o qual Deus mesmo inspira, sustenta e guia cada
criatura para a felicidade.
Mas o homem, chamado a viver responsavelmente o
plano sapiente e amoroso de Deus, é um ser histórico,
que se constrói, dia a dia, com numerosas decisões
livres: por isso ele conhece, ama e cumpre o bem moral
segundo etapas de crescimento.

S. João Paulo II, Familiaris Consortio, 1981, 34/I
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Almoço paroquial
No próximo domingo, o primeiro do mês, teremos mais
um almoço de angariação no centro pastoral de
Miraflores que, desta vez, incidirá sobre a gastronomia
açoriana. As inscrições deverão se feitas no
atendimento paroquial em Algés ou em Miraflores,
antes e depois das missas.

Dia dos Consagrados – 2 Fevereiro
A oblação do Filho de Deus – simbolizada pela
sua apresentação no Templo – é modelo para
cada homem e mulher que consagra toda a
própria vida ao Senhor. Tríplice é a finalidade
deste Dia: antes de tudo, louvar e agradecer ao
Senhor pelo dom da vida consagrada; em
segundo lugar, promover o seu conhecimento e a
estima por parte de todo o Povo de Deus; por
fim, convidar quantos dedicaram plenamente a
própria vida à causa do Evangelho a celebrar as
maravilhas que o Senhor realizou neles. 

Bento XVI

Festa da Purificação; da Candelária,
do Encontro

A Festa da Purificação e da Apresentação do
Senhor no Templo é também conhecida como a
"Festa da Candelária", devido à bênção das
velas que é realizada neste dia. Este rito das
velas tem origem nas palavras de Simeão
referindo-se ao Menino, "Luz que brilhará sobre
todas as nações, e glória do teu povo, Israel". A
Festa da Apresentação também recebe o nome
de "Festa do Encontro" ou "Hypapántê"
sublinhando o encontro do velho Simeão com
Jesus. É a humanidade que se reconcilia com a
Divindade. É as bodas entre Deus e seu povo.
Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo
onde encontrou José e Maria que conduziam o
Menino, cumprindo desta forma, a Lei. Simeão
tomou-O em seus braços e disse: "Agora Senhor,
deixa teu servo ir em paz, segundo a tua
palavra, porque meus olhos viram a salvação
que preparaste ante face de todos os povos, luz
que brilhará sobre todas as nações, e glória do
teu povo, Israel" . (Lc 2, 29-33) 
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