
D’ELE FALAM TODAS AS ESCRITURAS
A Bíblia, enquanto Escritura Sagrada, fala de Cristo
e anuncia-O como Aquele que deve passar pelo
sofrimento para entrar na glória (cf. Lc 24,26). E
d’Ele falam não só uma parte, mas todas as
Escrituras. Sem estas, são indecifráveis a sua morte
e ressurreição. Por isso, uma das mais antigas
confissões de fé sublinha que Cristo «morreu pelos
nossos pecados, segundo as Escrituras; foi sepultado
e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras,
e apareceu a Cefas»(1 Cor 15,3-5). Uma vez que
as Escrituras falam de Cristo, consentem acreditar
que a sua morte e ressurreição não pertencem à
mitologia mas à história, e encontram-se no centro
da fé dos seus discípulos. É profundo o vínculo entre
a Sagrada Escritura e a fé dos crentes.

Papa Francisco, M.p. Aperuit Illis, 30-09-2019
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DEUS ETERNO E TODO-PODEROSO,
Eis que me aproximo do sacramento
do vosso Filho único, Nosso Senhor Jesus Cristo.
Impuro, venho à fonte da misericórdia;
cego, à luz da eterna claridade;
pobre e indigente, ao Senhor do Céu e da terra.
Imploro, pois, a abundânc ia da vossa
liberalidade, para que Vos digneis curar a minha
fraqueza, lavar as minhas manchas, iluminar a
minha cegueira, enriquecer a minha pobreza,
vestir a minha nudez.
Que eu receba o Pão dos Anjos, o Rei dos reis e o
Senhor dos senhores, com o respeito e a
humildade, a contrição e a devoção, a pureza e a
fé, o propósito e a intenção que convêm à
salvação da minha alma.

São Tomás de Aquino

Perseverantes na oração
“Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e
perseverantes na oração” (Rm 12,12). Estas palavras inspiradas
por Deus a São Paulo, cuja conversão celebramos neste dia 25
de Fevereiro sejam por nós escutadas, vividas, partilhadas  no
hoje da nossa história. Cristo está no meio de nós.

Pe. António Figueira

Contributo paroquial
Lembramos e muito agradecemos o contributo paroquial
como forma concreta de comunhão na missão da Igreja,
fazendo face às despesas que a sua actividade
comporta. O Catecismo lembra aos fiéis a obrigação de
prover às necessidades da Igreja, conforme as
possibilidades de cada um.

- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALGÉS IBAN
PT50,0035,2156,0000,5373,6301 5 (CGD)

- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA CRUZ QUEBRADA
IBAN PT50,0035,0044,0003,1742,2300 4 (CGD)

E-mail para envio do comprovativo e solicitação de
recibo para efeitos de dedução no IRS (para ambas as
pa róqu ia s ) : <ca r t o r i oa lge s@gma i l . c om> ou
<paroquia.cristorei.alges@gmail.com>. Muito obrigado!

CONVERSÃO DE SÃO PAULO 
25 de Fevereiro

Para Saulo de Tarso, o momento do encontro com Cristo
ressuscitado no caminho de Damasco marcou a mudança
decisiva da vida. Realizou-se então a sua completa
transformação, uma verdadeira conversão espiritual.
Num momento, por intervenção divina, o cruel
perseguidor da Igreja de Deus ficou cego, oscilando na
escuridão, mas levando já no coração uma grande luz
que o teria guiado, dali a pouco, para ser um fervoroso
apóstolo do Evangelho. A consciência de que só a graça
divina tinha podido realizar uma tal conversão nunca
abandonou Paulo. Quando já tinha dado o melhor de si,
consagrando-se incansavelmente à pregação do
Evangelho, escreveu com renovado fervor: "tenho
trabalhado mais do que todos eles; não eu, mas a graça
de Deus, que está comigo" (1 Cor 15, 10).

Bento XVI

Santa Missa
Em comunicado de 21.1.2021, «a Conferência Episcopal
Portuguesa determina a suspensão da celebração
“pública” da Eucaristia a partir de 23 de janeiro de
2021, bem como a suspensão de catequeses e outras
actividades pastorais que impliquem contacto, até novas
orientações.»
No ponto 3 do comunicado, junta que «estas medidas
devem ser complementadas com as possíveis ofertas
celebrativas, transmitidas em directo por via digital».
Assim:

SANTA MISSA
• 9h00: quotidianamente, em directo, através do canal
PeAntonio Figueira:
https://www.youtube.com/channel/UC2veL8sWbbuS83T
sfJ4ZxZQ
• 13h00: ao Domingo, em directo, através do site da 
Capelania UCP, Pe Miguel Vasconcelos: 
https://www.facebook.com/capelania.lisboa/

TERÇO DA MISERICÓRDIA
• 15h00: quotidianamente, em directo, através do canal
PeAntonio Figueira

Abertura das Igrejas
As Igrejas estão abertas para a oração individual e
visita ao Santíssimo Sacramento, sem aglomeração de
fiéis:

ALGÉS:
- 10h a 18h

CRUZ QUEBRADA:
- Domingo: 9h30 a 12h
- Segunda a sexta-
feira: 9h a 16h30
- Sábado: 17h a 19h30

MIRAFLORES
(corrigido):
- Domingo: 9h a 18h
- Segunda a sexta-
feira: 8h a 18h
- Sábado: 9h a 18h00

Utilizador
Caixa de texto
Janeiro
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