Paróquia de Cristo Rei
Algés - Miraflores

A PALAVRA DE DEUS É PALAVRA DE
VIDA ETERNA

Ofertas

A Diocese de Lisboa abriu, para o efeito, uma conta
bancária dedicada, de forma simples, imediata, segura:
O lugar privilegiado da leitura e da escuta da MBway, Multibanco ou Transferência Bancária

Palavra de Deus é a liturgia, na qual, celebrando a
Palavra e tornando presente no Sacramento o
Corpo de Cristo, actualizamos a Palavra na nossa
vida e tornamo-la presente entre nós. Nunca
devemos esquecer que a Palavra de Deus
transcende os tempos. As opiniões humanas vão e
voltam. O que hoje é muito moderno, amanhã será
velho. A Palavra de Deus, ao contrário, é Palavra
de vida eterna, tem em si a eternidade, ou seja, é
válida para sempre. Trazendo em nós a Palavra de
Deus, trazemos também em nós o eterno, a vida
eterna. (...)

Para a paróquia de Algés:
http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/index.php
open=500977500
Código QR

Bento XVI

SANTA MISSA
EM TRANSMISSÃO DIRECTA
• 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, P e 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
(nas sextas-feiras da Quaresma, Via Sacra).

Intenções
Atendimento telefónico (214 116 767), ou e-mail
<cartorioalges@gmail.com>. Identificar: intenção, data,
estipêndio. Se o estipêndio for por transferência, usar o
IBAN PT50.0036.0019.9910.0035.9970.5 CGD
(indisponível para qualquer outra finalidade).

40 dias pela vida

• 15h00: quotidianamente, em directo, através do canal
A Campanha de Oração 40 Dias pela Vida realiza-se
PeAntonio Figueira
em Portugal desde 2012, em simultâneo com outras 63
Quarta-feira de Cinzas
cidades do mundo inteiro. São 40 dias em oração pelo
Na próxima Quarta-feira, se Deus quiser, começa o fim do aborto. Pedimos que dedique 1 hora nestes 40
Tempo da Quaresma, com a Quarta-feira de Cinzas, Dias pela Vida, de 17 de Fevereiro a 28 de Março e
dia de jejum e abstinência. Dentro das possibilidades de venha em Vigília Pacífica rezar e ser uma presença de
cada família, procuremos participar a partir das Cristo, junto à Clínica dos Arcos, junto à Rua da Mãe
próprias casas na Santa Missa às 9h, celebrada na
d’Água 12 em Lisboa.
Igreja Paroquial de Algés.
Basta ir ao site do www.40diaspelavida.org e seguir a
Abstinência nas sextas-feiras da Quaresma Declaração de Paz. Também pode rezar em sua casa as
Em união com a Paixão do Senhor e em espírito de Orações Diárias. Em confinamento obrigatório, o turno de
penitência mais visível, nas sextas feiras da Quaresma oração poderá ser feito em casa via Zoom na hora
deve escolher-se uma alimentação simples e pobre. Tal escolhida. O respetivo link será enviado por email a cada
espírito de penitência também se concretiza na pessoa inscrita.
abstenção de carne.

Contributo paroquial

SENHOR MEU DEUS,

Muito agradecemos o contributo paroquial como forma
concreta de comunhão na missão da Igreja, fazendo faz com que o meu coração te deseje;
que, desejando-te, te procure;
face às despesas que a actividade comporta.

que, procurando-te, te encontre;
que, encontrando-te, te ame;
IBAN PT50.0035.2156.0000.5373.6301.5 (CGD)
e que, amando-te, resgate as minhas faltas;
e, uma vez resgatadas, não volte a cometê-las.
Comprovativo e solicitação de recibo para efeitos de
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALGÉS

dedução no IRS: <cartorioalges@gmail.com>. Indicar: o
nome do fiel, a morada, o NIF, o contributo, a Paróquia.

Santo Anselmo
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