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Mês de Maio, Mês de Maria 
 

Entramos no mês de Maio, o mês de Maria. A 
oração diária do Terço do Rosário, pedida 
por Nossa Senhora aos Pastorinhos de Fátima, 
é também um pedido de Maria a cada um de 
nós. Convidamos, neste mês de Maio, a que o 
façamos em Comunidade, numa das igrejas 
da nossa Paróquia. Os horários são os 
seguintes: Igreja da Santíssima Trindade de 
Miraflores (17h30), Capela de Nossa Senhora 
do Cabo em Algés de Cima (17h30), igreja 
paroquial de Cristo-Rei de Algés (18h00). 
Encontro com Sheik David Munir: 

A religião e cultura islâmica 
O Sheik David Munir, imã da mesquita de Lisboa, 
estará connosco no próximo dia 8 de Maio, 
Domingo, para um encontro sobre a religião e 
cultura islâmica. O encontro será no centro 
pastoral de Miraflores, às 16h, e integra-se nas 
iniciativas desenvolvidas na nossa paróquia em 
ordem ao acolhimento dos refugiados. Acolhendo 
o apelo do Papa, procuremos construir pontes, 
onde proliferam os muros. 
S. Filipe e S. Tiago, Apóstolos - 3 de Maio 
Filipe era natural de Betsaida. O seu nome 
grego deixa supor que pertencia à comunidade 
helenista. Foi dos primeiros discípulos a ouvir o 
chamamento do Senhor: “Segue-me”. Pôs-se 
imediatamente ao serviço do Senhor e, bem 
depressa, começou a dedicar-se à missão. 
Segundo a tradição, S. Filipe evangelizou a 
Turquia, onde morreu mártir.  S. Tiago, o Menor, 
filho de Alfeu, era primo de Jesus e escreveu a 
Carta de Tiago. Foi testemunha privilegiada da 
ressurreição do Senhor (cf. 1 Cor 17, 7), 
ocupando um lugar proeminente na comunidade 
de Jerusalém. Depois da dispersão dos 
Apóstolos, nos anos 36-37, aparece como chefe 
da igreja-mãe (At 21, 18-26). Morreu mártir por 
volta do ano 62, sendo precipitado pelos Judeus 
do Templo e lapidado como Estêvão. Na sua 
carta, deixou-nos o testemunho da prática da 
Unção dos Enfermos já nos tempos apostólicos. 

À Mesa
da Palavra

sabia que...

Santo Atanásio - 2 de Maio 
Nasceu cerca de 295 em Alexandria do Egipto. 
Recebeu, no seio da Igreja, uma sólida formação 
em filosofia e teologia. A vida ascética atraiu -o 
para junto de Santo Antão Abade. Alexandre 
ordenou-o diácono e nomeou-o secretário 
episcopal, por volta do ano de 318. Em 328, 
apesar da sua pouca idade, foi eleito e 
consagrado Arcebispo e Patriarca de Alexandria, 
que era a segunda Sé da Cristandade. Lutou 
incansavelmente contra a heresia dos arianos; por 
isso teve de suportar muitos sofrimentos e foi 
exilado várias vezes. Escreveu importantes obras 
doutrinais e apologéticas. Morreu no ano 373. 

sabia que...

Maria Convida-nos a Viver  
Com a Palavra de Deus 

 
Maria vive da palavra de Deus, é inundada 
pela palavra de Deus. E este “estar”imersa na 
palavra de Deus, este “ser” totalmente familiar 
com a palavra de Deus, dá-lhe também a luz 
interior da sabedoria.  Maria convida-nos a 
conhecer a palavra de Deus, a amar a palavra 
de Deus, a viver com a palavra de Deus, a 
pensar com a palavra de Deus. E podemos 
fazê-lo de diversíssimos modos: lendo a 
Sagrada Escritura, sobretudo participando na 
Liturgia, na qual no decurso do ano a Santa 
Igreja nos abre diante de nós toda a Sagrada 
Escritura. Abre-a para a nossa vida e torna-a 
presente na nossa vida.    Bento XVI , Papa emérito 

Maria, Mulher da Escuta,  
da Decisão e da Acção 

 
Maria, Mulher da escuta, abre os nossos ouvidos; 
faz com que saibamos ouvir a Palavra do teu 
Filho Jesus, 
no meio das mil palavras deste mundo; 
faz com que saibamos ouvir a realidade em 
que vivemos, 
cada pessoa que encontramos, 
especialmente quem é pobre e necessitado, 
quem se encontra em dificuldade. 
 
Maria, Mulher da decisão, ilumina a nossa 
mente e o nosso coração, 
a fim de que saibamos obedecer 
à Palavra do teu Filho Jesus, sem hesitações; 
concede-nos a coragem da decisão, de não 
nos deixarmos arrastar 
para que outros orientem a nossa vida. 
 
Maria, Mulher da acção, 
faz com que as nossas mãos e os nossos pés 
se movam «apressadamente» rumo aos outros, 
para levar a caridade e o amor do teu Filho Jesus, 
para levar ao mundo, como tu, a luz do 
Evangelho. Amém!      Papa Francisco 
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As  Mães e a Semente da Fé Naqueles 
Primeiros Preciosíssimos Momentos 

 

Uma sociedade sem mães seria uma 
sociedade desumana, porque as mães sabem 
testemunhar sempre, mesmo nos piores 
momentos, a ternura, a dedicação, a força 
moral. As mães transmitem, muitas vezes, 
também o sentido mais profundo da prática 
religiosa: nas primeiras orações, nos primeiros 
gestos de devoção que uma criança aprende, 
está inscrito o valor da fé na vida de um ser 
humano. É uma mensagem que as mães que 
acreditam sabem transmitir sem tantas 
explicações: estas chegarão depois, mas a 
semente da fé está naqueles primeiros, 
preciosíssimos momentos [...]. Queridas mães, 
obrigado, obrigado por aquilo que sois na 
família e por que o dais à Igreja e ao 
mundo. E a ti, amada Igreja, obrigado por 
ser mãe. E a ti, Maria, mãe de Deus, 
obrigado por nos fazer ver Jesus.  
       Papa Francisco, Audiência geral, 7.1.2015 
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