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A Palavra É Um Tesouro
Na verdade, a palavra do Senhor é luz para a
inteligência, fogo para a vontade; por meio dela pode
o homem conhecer e amar Deus. Para o homem interior
que, pela graça, vive do Espírito santo, é pão e água,
mas um pão mais doce do que o mel e o favo, e uma
água melhor do que o vinho e o leite. É um tesouro de
méritos para a alma espiritual, e por isso é comparada
ao ouro e à pedra preciosa. É o martelo que abranda a
dureza do coração obstinado nos vícios; é espada que
mata todo o pecado na luta contra a carne, o mundo e
o demónio.

São Lourenço de Brindes

Paróquia de Cristo Rei 
Algés - Miraflores 

Horário de verão até 11 de Setembro
Devido à celebração das tomadas de posse prolonga-se
excepcionalmente até Domingo, 11, o horário de verão:

Missas Dominicais
Sábado (antecipadas de Domingo)
18h00 – Miraflores / 19h15 - Cruz Quebrada

Domigo
10h00 - Cruz Quebrada / 11h15 – Algés / 12h30 –
Miraflores / 19h00 - Algés

Tomada de posse (em Torres Vedras)
O Sr. Cónego Daniel tomará posse, como pároco de Torres
Vedras, a 11 de Setembro, Domingo, AO MEIO DIA, na Igreja e
Convento de Nossa Senhora da Graça. Para os inscritos, os
autocarros partem de Algés (local habitual junto ao restaurante
Caravela) às 10:00h (impreterivelmente).

Catequese paroquial
Inicia nesta semana a nossa catequese paroquial nos vários
grupos e volumes, em continuidade com o ano anterior. Os
grupos do primeiro volume vão sendo constituídos de acordo
com as possibilidade, sendo necessárias mais duas semanas,
como é habitual.
Pedimos que ajudem a divulgar este apelo para que quem
ainda não inscreveu os seus filhos não tardem em fazê-lo. Quem
ainda nunca frequentou a catequese na nossa Paróquia deverá
tratar enquanto antes de se inscrever. Importantíssimo é o
exemplo de fé dos pais na oração em família e nos
sacramentos da Igreja com as suas esposas e junto dos seus
filhos.

Louvada Seja Na Terra A Virgem Santa Maria:
 Quer nas horas de tristeza,
Quer nas horas de alegria;
Quer sobre as ondas do mar
Lá com a morte à porfia;
Quer nos escuros caminhos
Pelas noites de invernia;
Quer no lume da lareira,
Quer no sol quando alumia;
Quer no amor de toda a hora,
Quer no pão de cada dia…

Louvada seja na terra
A Virgem Santa Maria!

Liturgia das Horas

Natividade De Nossa Senhora – 8 De Setembro
Quereis saber quão feliz, quão alto é e quão digno de ser
festejado o Nascimento de Maria?
Vede para que nasceu. Nasceu para que d’Ela nascesse
Deus. (...)
Perguntai aos enfermos para que nasce esta celestial
Menina,
dir-vos-ão que nasce para Senhora da Saúde;
perguntai aos pobres, dirão que nasce para Senhora dos
Remédios;
perguntai aos desamparados, dirão que nasce para
Senhora do Amparo;
perguntai aos desconsolados, dirão que nasce para
Senhora da Consolação;
perguntai aos tristes, dirão que nasce para Senhora dos
Prazeres;
perguntai aos desesperados, dirão que nasce para
Senhora da Esperança.
Os cegos dirão que nasce para Senhora da Luz;
os discordes, para Senhora da Paz;
os desencaminhados, para Senhora da Guia;
os cativos, para Senhora do Livramento;
os navegantes, para Senhora da Boa Viagem;
os desconfiados da vida, para Senhora da Boa Morte;
os pecadores todos, para Senhora da Graça;
e todos os seus devotos, para Senhora da Glória.
E se todas estas vozes se unirem em uma só voz,
dirão que nasce para ser Maria e Mãe de Jesus.

Padre António Vieira

Graças a Deus, Padre Bernardo!
Em nome da mesma solicitude divina e paterna que não
deixa faltar os dons espirituais necessários à edificação
do Corpo de Cristo, através dos sacerdotes, nos
alegramos profundamente com a presença do Padre
Bernardo Trocado. Com tão grande motivo de gratidão
vivamos na alegria de Jesus vivo e presente na sua
Igreja «até ao fim dos tempos» (Mt 28,20).

Pe. António Figueira

Bem Haja, Padre Daniel!
Este é um momento de acção de graças a Deus Pai que
torna os sacerdotes participantes da Missão do seu Filho
Jesus, através da colaboração imediata e comunhão
hierárquica com o Bispo, Vigário de Cristo em cada
Igreja Particular, para o crescimento na fé e a
santificação do povo de Deus.
O nome Daniel significa «Deus, minha lei». Com esta
vocação, nós o vimos agir cheio do temor de Deus, de
sabedoria e de fortaleza; cheio de alegria, sem
superficialidade; cheio do Espírito missionário, e sempre
para além dos horizontes; tão próximo de nós na vida
quotidiana e tão elevado ao Céu. Decalcando o Bom
Pastor, devotado a sua Mãe Santíssima, ele nos foi
alimentando e dessedentando. Bem haja, Padre Daniel!
Com uma oração,

Pe. António Figueira
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