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A Sagrada Escritura Ilumina-Nos a
Inteligência
A oração purifica-nos, a leitura instrui-nos. Pratiquemos
uma e outra coisa, porque ambas são boas. Mas se isso
não é possível, é melhor orar do que ler.
Quem deseja estar sempre com Deus, deve orar e ler
frequentemente. Quando oramos, falamos nós com
Deus; quando lemos, fala Deus connosco.
Todo o nosso progresso vem da leitura e da meditação.
O que ignoramos, aprendemo-lo com a leitura: o que
aprendemos, conservamo-lo com a meditação.
É dupla a vantagem que tiramos da leitura da Sagrada
Escritura: ilumina-nos a inteligência e, subtraindo-nos às
vaidades do mundo, leva-nos ao amor de Deus.
Ninguém pode descobrir o sentido da Escritura
Sagrada se não a lê assiduamente, como está escrito:
Tem-na em grande estima e ela te exaltará: se a
recebes, ela será a tua glória.
Santo Isidoro

Contas da Paróquia
Estão afixadas, para poderem ser consultadas por quem o
desejar, as contas da nossa Paróquia relativas ao ano de
2015.

Celebração Penitencial e Confissões
No próximo domingo, dia 13, haverá confissões na nossa
igreja paroquial. Iniciam às 15h00, com a celebração
penitencial, seguindo-se as confissões durante a tarde. Quanto
às pessoas que, pela sua doença ou idade avançada, não
possam sair de suas casas e desejem confessar-se, pedimos
que indiquem na Paróquia os seus nomes e contactos, para
que os sacerdotes as possam visitar.

Mensagem Quaresmal
Já se encontra disponível à entrada da igreja de Algés e
Miraflores, as mensagens quaresmais do Santo Padre e do
senhor Patriarca. Dentro, poderão encontrar o envelope da
Renúncia Quaresmal que se destina este ano, segundo a
indicação do senhor Patriarca, a um fundo de “Apoio
Diocesano às Obras de Misericórdia (ADOM), que permita
corresponder aos crescentes pedidos de ajuda de entidades
que as praticam». Os envelopes deverão ser entregues numa
das eucaristias de Domingo de Ramos.

Jantar pelo Dia da Mulher
Os jovens da nossa Paróquia vão organizar no sábado, dia
12, um jantar por ocasião do Dia da Mulher. Será no Centro
Pastoral de Miraflores, às 20h30, e a receita destina-se a
apoiar a sua ida à Jornada Mundial da Juventude, em
Carcóvia, no próximo Verão. As inscrições deverão ser feitas
para os seguintes contactos: 961623098
tcmatias@gmail.com.

O Direito-Dever dos Pais de Educar (I)
O dever de educar mergulha as raízes na vocação
primordial dos cônjuges à participação na obra
criadora de Deus: gerando no amor e por amor uma
nova pessoa, que traz em si a vocação ao crescimento e
ao desenvolvimento, os pais assumem por isso mesmo o
dever de a ajudar eficazmente a viver uma vida
plenamente humana. Como recordou o Concílio
Vaticano II: «Os pais, que transmitiram a vida aos filhos,
têm uma gravíssima obrigação de educar a prole e,
por isso, devem ser reconhecidos como seus primeiros e
principais educadores. Esta função educativa é de tanto
peso que, onde não existir, dificilmente poderá ser
suprida. Com efeito, é dever dos pais criar um
ambiente de tal modo animado pelo amor e pela
piedade para com Deus e para com os homens que
favoreça a completa educação pessoal e social dos
filhos. A família é, portanto, a primeira escola das
virtudes sociais de que as sociedades têm
necessidade».
S. João Paulo II, Familiaris Consortio, 1981, 36/I

S. João de Deus – 8 de Março
Nascido em Montemor-o-Novo, João Cidade atravessou
a Espanha com 8 anos e ali cresceu até cerca dos vinte e
cinco. Foi lavrador, soldado, pedreiro, enfermeiro,
vendedor ambulante, livreiro. Descobre a sua vocação,
aos 42 anos, após a audição de um Sermão de S. João
de Ávila. Distribui aos pobres tudo o que tem e inicia
uma vida de rigorosa penitência começando-se, então, a
chamar João de Deus. Foi, por alguns, considerado louco
e chegou a ser internado num hospital de doentes
mentais. Aí, assiste aos maus tratos que os doentes eram
sujeitos, e para os ajudar deixa-se passar por doido,
mas S. João de Ávila acaba por o proibir disso. Com as
esmolas constrói um Hospital em Granada e funda a
Ordem dos Hospitaleiros com outros que se lhe juntam.
Morre a 8 de Março de 1550. É beatificado em 1630
e canonizado em 1690; foi declarado por Clemente IX
patrono dos hospitais católicos.

Perdoa-Me Meu Deus!
Faz morrer em mim o homem velho,
vil, tíbio, ingrato, infiel, débil, indeciso e enfraquecido,
e «cria em mim um coração novo»,
caloroso, corajoso, agradecido, fiel, forte, decidido e
enérgico…
Faz com que o meu futuro
seja totalmente o contrário do meu passado,
que o redima,
que seja inteiramente empregue a fazer a tua vontade,
que em todos os instantes te glorifique
na medida exigida pela tua vontade. Ámen.
Beato Carlos de Foucauld
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