
PALAVRA VIVA DE DEUS
O Catecismo afirma: «A leitura da Sagrada Escritura
deve ser acompanhada de oração – a Bíblia não pode
ser lida como um romance –  para que seja possível o
diálogo entre Deus e o homem» (n. 2653). Assim a
oração te conduz, pois é um diálogo com Deus. Aquele
versículo da Bíblia foi escrito também para mim, há muitos
séculos, para me trazer uma palavra de Deus. Foi escrito
para cada um de nós. Esta experiência acontece a todos
os crentes: uma passagem da Escritura, ouvida muitas
vezes, de repente um dia fala-me e ilumina uma situação
que estou a viver. Mas é necessário que eu esteja
presente nesse dia, no encontro com essa Palavra, que
esteja ali, ouvindo a Palavra. Todos os dias Deus passa e
lança uma semente no terreno da nossa vida. Não
sabemos se hoje encontrará terra árida, silvas, ou terra
fértil que faça crescer essa semente (Mc 4, 3-9). Depende
de nós, da nossa oração, do coração aberto com que nos
aproximamos das Escrituras para que elas possam tornar-
se para nós a Palavra viva de Deus.

Papa Francisco 
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GRAVA, Ó MISERICORDIOSO SENHOR,
os teus ferimentos em meu coração
com teu precioso sangue,
para que eu possa ver neles
a tua dor e o teu amor,
e se enraíze sempre mais no meu coração
a lembrança constante dos teus ferimentos,
acendendo em mim a dor da compaixão
e o ardor do amor por ti.
Amen

Santa Gertrudes

Ofertas
A Igreja para realizar os seus fins próprios, “ordenar o culto
divino, providenciar a sustentação do clero e de outros ministros,
exercer obras do sagrado apostolado e de caridade,
especialmente em favor dos mais pobres”, vive principalmente
das ofertas dos fiéis.
A Diocese de Lisboa abriu, para o efeito, uma conta bancária
dedicada à recolha de ofertas, pelos meios disponíveis e de
forma simples, imediata, segura: MBway, Multibanco ou
Transferência Bancária
Para a paróquia de Algés: http://ofertas.patriarcado-
lisboa.pt/index.php?open=500977500

Intenções
A par e passo com o atendimento sob marcação e o
atendimento telefónico (214 116 767), as intenções para
a santa missa podem ser pedidas por e-mail
<cartorioalges@gmail.com>.
No caso  ser feito o estipêndio por transferência, usar o
IBAN PT50.0036.0019.9910.0035.9970.5 ALGÉS 
(que não deve ser usado para nenhuma outra finalidade).
Identificar a intenção, a data, o estipêndio.

Dia munidal do Doente – 11 Fevereiro
Nos anos passados temos vindo a celebrar a Santa Missa a
várias horas e lugares, para ir ao encontro dos idosos com a
Presença de Cristo.
Este ano, dadas as circunstâncias, a Santa Missa será transmitida
em directo através do canal YouTube PeAntonio Figueira
<UC2veL8sWbbuS83TsfJ4ZxZQ>. No dia 11 de Fevereiro, 
será excepcionalmente às 11h, e não às 9h, para favorecer a
participação das suas casas e lares. Pedimos e agradecemos aos
familiares, (filhos, netos e bisnetos, mais habituados à tecnologia),
a ajuda para alcançar com a oração e com a bênção dos
doentes os mais possível.

NOSSA SENHORA DE LOURDES 
11 DE FEVEREIRO

A Igreja recorda hoje a primeira aparição da Virgem Maria a
Santa Bernardete, que aconteceu a 11 de Fevereiro de 1858 na
Gruta de Massabielle, em Lourdes.
Seguiram-se-lhe outras aparições acompanhadas por
acontecimentos extraordinários, e no final a Virgem Santa
despediu-se revelando à jovem vidente, no dialecto local: "Eu
sou a Imaculada Conceição".
A Mensagem que Nossa Senhora continua a difundir em
Lourdes recorda as palavras que Jesus pronunciou no início da
sua missão pública, rezai e fazei penitência.
Aceitemos o convite de Maria que faz eco ao de Cristo e
peçamos-lhe que nos ajude a viver com alegria interior e
empenho generoso.

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
• 9h: quotidianamente (excepto 11 fevereiro), em
directo, através do canal PeAntonio Figueira:
https://www.youtube.com/channel/UC2veL8sWbbuS83T
sfJ4ZxZQ
• 13h: ao Domingo, em directo, através do site da
C a p e l a n i a U C P, Pe M i g u e l Va s c o n c e l o s :
https://www.facebook.com/capelania.lisboa/

TERÇO DA MISERICÓRDIA
• 15h00: quotidianamente, em directo, através do canal
PeAntonio 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)
E-mail para envio do comprovativo e solicitação de
r e c i b o p a ra e f e i t o s d e d e d u ç ã o n o I R S :
<cartorioalges@gmail.com>. Indicar: o nome do fiel, a
morada, o NIF, o contributo, a Paróquia. 
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