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MARIA VIVE EM PLENA SINTONIA
COM A PALAVRA DIVINA
É necessário olhar para uma pessoa em Quem a
reciprocidade entre Palavra de Deus e fé foi
perfeita, ou seja, para a Virgem Maria, «que, com
o seu sim à Palavra da Aliança e à sua missão,
realiza perfeitamente a vocação divina da
humanidade». A realidade humana, criada por
meio do Verbo, encontra a sua figura perfeita
precisamente na fé obediente de Maria. Desde a
Anunciação ao Pentecostes, vemo-La como mulher
totalmente disponível à vontade de Deus. É a
Imaculada Conceição, Aquela que é «cheia de
graça» de Deus (cf. L c 1, 28), incondicionalmente
dócil à Palavra divina (cf. L c 1, 38). A sua fé
obediente face à iniciativa de Deus plasma cada
instante da sua vida. Virgem à escuta, vive em
plena sintonia com a Palavra divina; conserva no
seu coração os acontecimentos do seu Filho,
compondo-os por assim dizer num único mosaico (cf.
L c 2, 19.51).

Horários da Santa
De segunda a Sexta-feira
08h00 Cruz-Quebrada
(a partir do dia 22 de Março)
18h00 Miraflores
19h00 Algés
Sábado
09h00 Algés
***
(celebração antecipada de
Domingo)
18h00 Miraflores
19h00 Cruz Quebrada
19h15 Algés
DOMINGO
09h00 Algés
10h00 Miraflores
11h00 Algés
11h00 Cruz Quebrada
12h00 Miraflores
18h00 Miraflores
19h00 Algés
19h15 Miraflores

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.

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. A entrega da renúncia pode ser feita
Verbum Domini diretamente ou através da paróquia, até ao próximo dia
11 de abril, para o
IBAN PT50003300004544795746905 (PATRIARCADO).
Missa

TRÍDUO PASCAL 2021
Quinta-feira Santa
Ceia do Senhor
(adoração até às 24h)
- 18h00 Miraflores
- 19h00 Cruz Quebrada
- 19h30 Algés
Sexta-feira Santa
Ofício divino
- 10h00 Algés e Cruz Quebrada
Paixão do Senhor
- 15h00 Algés e Cruz Quebrada
Sábado Santo
Ofício divino
- 10h00 Algés e Cruz Quebrada
Vigília Pascal
- 22h00 Algés e Cruz Quebrada
Domingo de Páscoa
Horário de Domingo

Confissões

O Pároco ouve as confissões dos fiéis em Algés, no
escritório, por razões de prudência sanitária, nos
seguintes dias e horas: segunda, terça, quinta e sextafeira, entre as 18h e as 19h.

Ofertas

Contributo paroquial

Muito agradecemos o contributo paroquial como forma
concreta de comunhão na missão da Igreja.
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.
Encontra a ficha de inscrição em https://is.gd/ehPU6e

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.patriarcadolisboa.pt/index.php?open=500977500

ANUNCIAÇÃO DO SENHOR
Fiat mihi secundum verbum tuum – Faça-se em mim
segundo a tua Palavra (Lc 1, 38).
Ao encanto destas palavras virginais, o Verbo se
fez carne.
«Hoje começa a nossa salvação e a manifestação
do mistério eterno:
o Filho de Deus torna-se Filho da Virgem,
e Gabriel anuncia a graça.
Com ele, clamamos à Mãe de Deus:
Avé, ó cheia de graça, o Senhor é convosco.»
Tropário da Liturgia Bizantina,
composto por Santo André de Creta

Virgem e Mãe Maria,
Vós que, movida pelo Espírito,
acolhestes o Verbo da vida
na profundidade da vossa fé humilde,
totalmente entregue ao Eterno,
ajudai-nos a dizer o nosso «sim»
perante a urgência, mais imperiosa do que nunca,
de fazer ressoar a Boa Nova de Jesus.
Vós, cheia da presença de Cristo,
levastes a alegria a João o Baptista,
fazendo-o exultar no seio de sua mãe.
Vós, estremecendo de alegria,
cantastes as maravilhas do Senhor. (…)
Mãe do Evangelho vivente,
manancial de alegria para os pequeninos,
rogai por nós.
Amen.

Papa Francisco
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