
Palavra vivificadora
Se a palavra do homem parece emudecer diante do
mistério do mal e da dor e a nossa sociedade parece dar
valor à vida apenas se corresponde a certos níveis de
eficiência e bem-estar, a Palavra de Deus revela-nos que
mesmo estas circunstâncias são misteriosamente
«abraçadas» pela ternura divina. A fé que nasce do
encontro com a Palavra divina ajuda-nos a considerar a
vida humana digna de ser vivida plenamente, mesmo
quando está debilitada pelo mal.

Verbum Domini
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Que eu pense o que Tu queres que pense,
que eu queira o que Tu queres que queira,
que eu fale o que Tu queres que fale,
que eu faça o que Tu queres que faça.
Essa é a minha única aspiração na vida.

São Pedro Poveda

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.

Mensagem de Quaresma 2021
“Convertei-vos ao Senhor vosso Deus!” Enuncia-se
num instante e requer uma vida inteira para se
realizar plenamente, de Quaresma em Quaresma,
mais e sempre mais, em totalidade e consequência.
Um programa que não se esgota em quarenta
dias, mas com eles há de avançar. Assim mesmo
acompanharemos quantos sofreram e sofrem com
a presente pandemia, bem como os que
abnegadamente trabalham para a debelar, no
setor da saúde e na sociedade em geral.
Conversão que nada tem de abstrato, bem pelo
contrário. Para quem aceita a revelação divina,
como em Cristo se conclui, ganha uma dimensão
unitrinitária e caritativa bem definida e precisa. 
(texto completo em cristoreidealges.com)

Cardeal Patriarca, 17.2.2021

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 

Renúncia quaresmal
Nesta Quaresma de 2021, o Patriarcado de Lisboa vai
destinar o valor da Renúncia Quaresmal à Cáritas de
Lisboa, dadas as consequências gravosas desta
pandemia, na economia de tantas famílias, apelam
que o destino da nossa Renúncia desta Quaresma
seja para a Cáritas Diocesana de Lisboa poder
continuar a socorrer os mais vulneráveis. 
A entrega da renúncia pode ser feita diretamente
ou através da paróquia, até ao próximo dia 11
de abril, para o 
IBAN PT50003300004544795746905
(PATRIARCADO). 

http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/index.php
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