
A PALAVRA DE DEUS É PALAVRA DE
RECONCILIAÇÃO

Nunca se deve esquecer que «a Palavra de Deus é
palavra de reconciliação, porque nela Deus reconcilia
consigo todas as coisas (cf. 2 Cor 5, 18-20; Ef 1, 10). O
perdão misericordioso de Deus, encarnado em Jesus,
reabilita o pecador». Pela Palavra de Deus, «o fiel é
iluminado para poder conhecer os seus pecados e é
chamado à conversão e à confiança na misericórdia de
Deus». Para que se aprofunde a força reconciliadora da
Palavra de Deus, recomenda-se que o indivíduo penitente
se prepare para a confissão meditando um trecho
apropriado da Sagrada Escritura e possa começar a
confissão com a leitura ou a escuta de uma advertência
bíblica, como aliás está previsto no próprio ritual. Depois,
ao manifestar a sua contrição, é bom que o penitente
utilize «uma oração composta de palavras da Sagrada
Escritura».

Verbum Domini
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SENHOR: QUE QUEREIS QUE EU FAÇA?
Creio, Senhor,
mas fazei que eu creia com mais firmeza.
Espero, Senhor, mas fazei que eu espere com mais
segurança.
Amo, Senhor, mas fazei que eu ame com mais
ardor.
Arrependo-me, Senhor, mas fazei que me
arrependa com mais força.
Eu vos suplico, Senhor: que quereis que eu faça?
Ensinai-me a cumprir a vossa vontade,
porque  vós sois o meu Deus.

Santo António Maria Claret

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
A Campanha de Oração 40 Dias pela Vida realiza-se
em Portugal desde 2012. São 40 dias em oração pelo
fim do aborto. Pedimos que dedique 1 hora nestes 40
Dias pela Vida, até 28 de Março.
Basta ir ao site do www.40diaspelavida.org para obter
informações e fazer a inscrição. Pode fazer em sua casa
as Orações Diárias. Em confinamento obrigatório, o turno
de oração poderá ser feito em casa via Zoom na hora
escolhida. O respetivo link será enviado por email a cada
pessoa inscrita.

Festa da Cátedra de São Pedro
22 de Janeiro

Hoje a Igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro,
lembrando as palavras de Jesus: “E Eu digo que tu és
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as
portas do inferno não prevalecerão sobre ela”(Cf.Mt
16,18).
A palavra “cátedra” significa assento ou trono e está na
raiz da palavra catedral, igreja onde governa o bispo.
Em cada diocese existe uma catedral, de onde o bispo,
que é a autoridade naquela igreja local, conduz com
caridade o povo a ele confiado. O Papa é o bispo de
Roma, governa esta diocese, de onde confirma e une
toda Igreja no ministério petrino.
A Cátedra que está na Basilica de São Pedro, em Roma,
foi dada de presente ao Papa João VIII pelo Rei Carlos,
de França, por ocasião da sua coroação como
imperador romano no ocidente. É sustentada por quatro
grandes imagens de bronze, que representam grandes
doutores da Igreja, Santo Agostinho e Santo Ambrósio
da Igreja Latina e Santo Atanásio e São João
Crisostomo da Igreja Oriental.

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, 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
(nas sextas-feiras da Quaresma, Via Sacra).

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

Abstinência nas sextas-feiras da Quaresma
Em união com a Paixão do Senhor e em espírito de
penitência mais visível, nas sextas feiras da Quaresma
deve escolher-se uma alimentação simples e pobre. Tal
espírito de penitência também se concretiza na
abstenção de carne. 

Contributo paroquial
Muito agradecemos o contributo paroquial como forma
concreta de comunhão na missão da Igreja, fazendo
face às despesas que a actividade comporta. 
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALGÉS 
IBAN PT50.0035.2156.0000.5373.6301.5 (CGD)
Comprovativo e solicitação de recibo para efeitos de
dedução no IRS: <cartorioalges@gmail.com>. Indicar: o
nome do fiel, a morada, o NIF, o contributo, a Paróquia. 

Ofertas
A Diocese de Lisboa abriu, para o efeito, uma conta
bancária dedicada, de forma simples, imediata, segura:
MBway, Multibanco ou Transferência Bancária

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