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O Admirável Livro Dos Salmos

>>

Esta fidelidade não se pode alcançar só com
as nossas forças, mas vem de Deus e está fundada
sobre o «sim» de Cristo, cujo alimento é fazer a
vontade do Pai. É neste «sim» que devemos entrar,
até podermos repetir, com São Paulo, «já não sou
eu que vivo, é Cristo que vive em mim». Então o
«ámen» da nossa oração pessoal e comunitária
envolverá e transformará toda a nossa vida.

Ainda que toda a Escritura divina respire a graça de Deus,
é-nos particularmente agradável o Livro dos salmos. (...)
A História ensina, a lei instrui, a profecia anuncia, a
advertência corrige, a moralidade persuade; mas o Livro
dos Salmos, como síntese de tudo isto, é medicina geral da
salvação humana. Quem os lê encontra sempre um
remédio especial para curar as suas feridas. (...)
Bento XVI, Papa emérito
Nos Salmos não só se anuncia que Jesus nasce para nós,
mas também se aceita a paixão redentora do seu corpo,
morre e é sepultado, ressuscita, sobe ao Céu e senta-se à
Festa Do Anjo Custódio De Portugal
direita do Pai. O que nenhum homem ousaria dizer, só o
Salmista o anunciou e depois o pregou o próprio Senhor A devoção ao Anjo da Guarda é muito antiga e
no Evangelho.
radica em textos bíblicos do Antigo e Novo
Santo Ambrósio
Testamento. A Festa do Anjo Custódio de Portugal
data, pelos menos, desde 1504, ano em que D
Celebração do Sacramento da Confirmação Manuel I pede à Santa Sé a sua realização e Leão
O senhor D. Joaquim Mendes, estará entre nós no X assim o determinou ( celebrava-se no 3º Domingo
próximo domingo, dia 12, para ministrar o de Julho). Pio XII mandou inserir no calendário a
Sacramento da Confirmação a um grupo de comemora çã o d o A n j o a 1 0 d e Ju n h o,
cristãos da nossa Paróquia: crianças, jovens e precisamente no Dia de Portugal.
adultos, que se confiam à oração de toda a
comunidade paroquial. A celebração será na A Família, Primeira Experiência De Igreja
missa das 11h0, na igreja paroquial.
A missão de educar exige que os pais cristãos
proponham aos filhos todos os conteúdos
Peregrinação Vicarial a Fátima
No dia 2 de Julho, primeiro sábado do mês, as necessários para o amadurecimento gradual da
paróquias da nossa Vigararia organizam uma personalidade sob o ponto de vista cristão e
peregrinação a Fátima, presidida pelo senhor D. eclesial. Retomarão então as linhas educativas
Joaquim Mendes, o bispo que acompanha esta acima recordadas, com o cuidado de mostrar aos
região pastoral. Já estão abertas na nossa filhos a que profundidade de significado a fé e a
caridade de Jesus Cristo sabem conduzir. Para
paróquia as inscrições para podermos participar
neste grande momento de fé e comunhão em além disso, a certeza de que o Senhor lhes confia o
crescimento de um filho de Deus, de um irmão de
Igreja, com que encerraremos este ano pastoral.
Cristo, de um templo do Espírito Santo, de um
membro da Igreja, ajudará os pais cristãos no seu
Peregrinação a pé a Fátima
Estamos a organizar para os dias 26 a 30 de dever de reforçar na alma dos filhos o dom da
Agosto uma peregrinação a pé a Fátima. Quem graça divina.
São João Paulo II, Familiaris Consortio, 1981, n. 39/I
desejar participar deverá fazer a sua inscrição
no atendimento paroquial, em Algés. Como o
número de participantes é limitado, não convém
Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal
adiar muito a inscrição.
Pela Vossa graça e especial protecção
da nossa Padroeira Maria Imaculada
Entrar No "SIM" De Cristo
A oração é um verdadeiro encontro com Deus e do Anjo Custódio de Portugal,
Pai, em Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. permiti, ó Deus,
Assim se encontram o «sim» fiel de Deus, que vem que a nossa terra nunca seja aniquilada pelo inimigo.
em nosso auxílio e nos conforta, e o «ámen» dos
fiéis que, nas provas da vida, se abandonam à Deus Santo, Deus Forte,
vontade divina. A oração perseverante e diária Deus Todo-Poderoso,
faz-nos sentir, de forma concreta, a consolação Deus Imortal,
do Pai do Céu e a fidelidade do seu amor que em união com todos os Santos Anjos,
foi ao ponto de nos dar o seu Filho na cruz. Por pedimo-Vos auxílio e Benção para a nossa Pátria,
nossa vez, somos chamados a corresponder com por Jesus Cristo Nosso Senhor.
o «ámen» duma adesão fiel de toda a nossa Amén.
vida à sua vontade.
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