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AMA TERNAMENTE A SAGRADA
ESCRITURA E ELA GUARDAR-TE-Á

Indignação

Os bispos portugueses exprimem a sua tristeza e
indignação diante da aprovação parlamentar da
lei que autoriza a eutanásia e o suicídio assistido.
Essa tristeza e indignação são acrescidas pelo
facto de se legalizar uma forma de morte
provocada no momento do maior agravamento de
uma pandemia mortífera, em que todos queremos
empenhar-nos em salvar o maior número de vidas,
para tal aceitando restrições da liberdade e
sacrifícios económicos sem paralelo. É um
contrassenso legalizar a morte provocada neste
contexto, recusando as lições que esta pandemia
nos tem dado sobre o valor precioso da vida
humana, que a comunidade em geral e
São Jerónimo nomeadamente os profissionais de saúde tentam
salvar de modo sobrehumano.
SANTA MISSA
Salientamos que a lei aprovada poderá ainda ser
• 9h00: quotidianamente, em directo, através do canal sujeita a fiscalização da constitucionalidade, por
ofender o princípio da inviolabilidade da vida
PeAntonio Figueira:
https://www.youtube.com/channel/UC2veL8sWbbuS83T humana consagrado na nossa Lei fundamental [...].

Cumpro o meu dever obedecendo aos preceitos de
Cristo, que diz: “examinai as Escrituras” e “procurai
e encontrareis”, para que não tenha de ouvir o que
foi dito aos judeus: “Estais enganados porque não
conheceis as Escrituras nem o poder de Deus”. Se,
de facto, como diz o Apóstolo Paulo, Cristo é “o
poder de Deus e a sabedoria de Deus”, aquele que
não conhece as Escrituras não conhece o poder de
Deus nem a Sua sabedoria. Ignorar as Escrituras é
ignorar Cristo.
Ama a Sagrada Escritura e a sabedoria amar-te-á;
ama-a ternamente e ela guardar-te-á; honra-a e
receberás as suas carícias.

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:

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.

Contributo paroquial

Pe. António Figueira

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
p a r ó q u i a s ) : < c a r t o r i o a l ge s @ g m a i l . c o m > o u
<paroquia.cristorei.alges@gmail.com>.
Muito obrigado!

Comunicado do Conselho Permanente da CEP, 29.1.2021

ORIYUR – SÃO JOÃO DE BRITO

Oriyur, na Índia, é o lugar do martírio de São
João de Brito. Conta a lenda que o seu sangue
abençoou o solo local, tornando-o vermelho. Os
peregrinos consideram esta areia vermelha como
sagrada e procuram nela cura para os seus males.
São João de Brito nasceu em Lisboa no dia 1 de
Março de 1647, de família nobre. Depois de uma
piedosa adolescência, entrou na Companhia de
Jesus e, ordenado sacerdote, embarcou para as
missões da Índia, onde trabalhou no meio de
grandes sofrimentos e perseguições, mas também
com grande fruto apostólico. Foi de lá enviado à
Europa como Procurador das Missões e de novo
partiu para a Índia; no dia 4 de Fevereiro de
1693 foi martirizado. Foi canonizado por Pio XII, a
22 de Junho de 1947. A memória litúrgica
celebra-se a 4 Fevereiro.

O MARIA, VIRGEM PODEROSA!
Tu, grande e ilustre defensora da Igreja,
auxílio maravilhoso dos cristãos,
terrível como exército ordenado em batalha,
que só, destruíste toda a heresia
em todo o mundo.
Nas nossas angústias,
nas nossas lutas,
nas nossas aflições,
defende-nos do inimigo;
e na hora da morte,
acolhe a nossa alma no paraíso.
Amém.

São João Bosco
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