
MARIA É FELIZ PORQUE TEM FÉ,
PORQUE ACREDITOU

Segundo a Escritura, a alegria é fruto do Espírito Santo
(cf. Gl 5, 22), que nos permite entrar na Palavra e fazer
com que a Palavra divina entre em nós e frutifique para
a vida eterna.
Esta relação íntima entre a Palavra de Deus e a alegria
aparece em evidência precisamente na Mãe de Deus.
Recordemos as palavras de Santa Isabel: «Feliz daquela
que acreditou que teriam cumprimento as coisas que lhe
foram ditas da parte do Senhor» (L c 1, 45). Maria
é feliz porque tem fé, porque acreditou, e, nesta fé,
acolheu no seu ventre o Verbo de Deus para O dar ao
mundo. A alegria recebida da Palavra pode agora
estender-se a todos aqueles que na fé se deixam
transformar pela Palavra de Deus.
Cada um dos nossos dias seja plasmado pelo encontro
renovado com Cristo, Verbo do Pai feito carne: Ele está
no início e no fim de tudo, e n’Ele todas as coisas
subsistem (cf. Cl 1, 17).

Verbum Domini
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Transmissões online (atualização permanente)
Face à situação de saúde pública em Portugal e no
seguimento das orientações propostas pela
Conferência Episcopal Portuguesa, o Patriarcado de
Lisboa disponibiliza, nesta página, o horário das
celebrações litúrgicas que são transmitidas online
e / o u p e l a r á d i o e t e l e v i s ã o . V e j a
www.patriarcado-lisboa.pt

>>> Na Santa Missa continuamos a colocar as
intenções dos fiéis.
Este é também o momento de lembrar todos os
paroquianos, ministros extraordinários, voluntários,
catequistas e colaboradores que, em cada uma das
paróquias e dos centros sociais, continuam na linha da
frente da evangelização cheia de entusiasmo, da
oração perseverante, da assistência caritativa, da
inventividade misericordiosa a manifestar e a colocar o
amor infinito de Deus junto de cada um dos outros,
para que ninguém se sinta abandonado. Pedimos a
Deus para cada um deles e para as suas famílias a
bênção e a protecção. Mesmo no caso das actividades
comunitárias que tiveram que ser suspensas se
redescobre o valor da família e da oração familiar.
Lembramos também os paroquianos que, por força da
profissão ou actividade exercida voluntariamente
(médicos, enfermeiros, auxiliares, bombeiros, forças de
segurança e outros) passam por alguma situação de
risco. Pedimos também a Deus pela sabedoria e
prudência das autoridades públicas e pelos
profissionais da comunicação social.
Continuemos a travessia deste novo deserto confiantes
na oração, alegres na esperança, fortes na tribulaçao
(cf. Rm 12,12).

Em relação a aspectos práticos da vida paroquial,
além das indicações publicadas na anterior folha
informativa 413, continuemos atentos aos meios de
comunicação paroquial referidos e às evoluções que
possam surgir. Porque nos foi pedido, lembramos os
números de IBAN das paróquias e dos centros sociais,
muito agradecendo a vossa ajuda para prosseguirmos
a nossa actividade e missão:

Paróquia do Senhor Jesus do Aflitos (Cruz Quebrada)
PT50 0035 0044 0003 1742 2300 4
e-mail (alocado); paroquia.cristorei.alges@gmail.com
Centro Social da Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos
PT50 0035 0044 0003 2824 6307 3
e-mail: paulapombal@gmail.com
e-mail: franciscoejacintacreche@gmail.com (qd. aplicável)
* * *
Paróquia de Cristo Rei (Algés)
PT50 0035 2156 0000 5373 6301 5
e-mail: paroquia.cristorei.alges@gmail.com
Centro Social da Paróquia de Cristo Rei de Algés
PT50 0035 0044 0003 0029 5301 4
e-mail: centro.social.paroquial.alges@gmail.com
Vinde, adoremos o Senhor nosso Deus,
Só Ele nos pode salvar.
Confiantes na intercessão de Maria Santíssima, com
uma oração e bênção,

Pe. António Figueira

Quaresma de Quarentena
Não cesso de sentir que na sexta feira passada, dia 13
de Março, saí de um retiro menor e entrei em outro
maior e imenso. Este ano, Deus misericordioso quis
alargar o sentido da quaresma a todo o seu povo, aos
seus filhos, próximos e longínquos, fiéis e afastados,
para a todos chamar. De um dia para o outro, a vida
ganhou mais brilho, a alegria conquistou mais valor, a fé
viu-se iluminada e a esperança entrou no deserto da sua
purificação. Continuaremos a descobrir valores antigos
de forma renovada e ‘’quando voltarmos ao convívio
normal das nossa comunidades, certamente, incluiremos
muita desta criatividade para estar constantemente
próximos das pessoas ‘’ (Cardeal Patriarca, à RR,
18.3.2020).
Procurámos, desde logo, celebrar de forma visível,
eclesial, mesmo sem o poder fazer comunitariamente.
Assim, desde o dia 14 de Março, tenho vindo a celebrar
às 9h00, quotidianamente, com transmissão em directo
(youtube, canal PeAntonio Figueira) e o Pe. Miguel
vasconcelos, às 13h00 (facebook.com/capelania.lisboa).
Também nos blogs – cristoreidealges.com e
senhorjesusdosaflitos.com – procuramo comunicar e
partilhar na fé que recebemos.               >>>
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