
A PALAVRA É AMOR
Jesus passou por este mundo fazendo o bem (cf. Act
10, 38). Escutando com ânimo disponível a Palavra
de Deus na Igreja, desperta-se «a caridade e a
justiça para com todos, sobretudo para com os
pobres». O amor do próximo, radicado no amor de
Deus, deve ser o nosso compromisso constante como
indivíduos e como comunidade eclesial local e
universal. Diz Santo Agostinho: É fundamental
compreender que a plenitude da Lei, bem como de
todas as Escrituras divinas, é o amor. Por isso quem
julga ter compreendido as Escrituras, ou pelo menos
uma parte qualquer delas, mas não se empenha a
construir, através da sua inteligência, este duplo
amor de Deus e do próximo, demonstra que ainda
não as compreendeu.

Verbum Domini

DEUS MISERICORDIOSO
Deus Pai
que revelaste o Teu amor
no Teu Filho Jesus Cristo e o derramaste sobre nós
no Espírito Santo, inclina-Te sobre nós pecadores,
cura a nossa debilidade, vence o mal,
faz com que todos os habitantes da Terra 
conheçam a Tua Misericórdia para que em Ti,
Deus Uno e Trino,
encontrem sempre a esperança.
Pai eterno tem misericórdia de nós
e  do mundo inteiro. Amém!

São João Paulo II

Sínodo 2023
Continuam a decorrer, em bom ritmo, os trabalhos do
processo sinodal na nossa Paróquia. Na próxima
semana estão todos convidados para participare na
próxima reunião deste processo, que se realizará via
Zoom, pelas 21h00, no dia 23 de fevereiro, assim como
na noite de oração que decorrerá na igreja de
Miraflores, no dia 24 de fevereiro, pelas 21h00.
Apelamos à participação de todos, seja pela
participação nestes momentos, seja deixando as vossas
sugestões nas caixas de sugestões que existem à
entrada das igrejas de Algés e de Miraflores, seja
ainda, enviando os vossos contributos para resposta às
d u a s q u e s t õ e s c o l o c a d a s , p a r a o e m a i l
sinodocristoreialgesmiraflores@gmail.com ou através
da resposta ao questionário online disponível em:
https://forms.gle/rqpE7PeTev66cXKx9

Ajuda à Igreja - 3.º Domingo
A iniciativa de ajuda no terceiro Domingo de cada mês
volta-se este ano para a actividade catritativa e
educativa na Cruz Quebrada onde o meio, em geral
mais carenciado, mais ainda faz apelo à missão. IBAN
para quem deseja ajudar, o que muito agradecemos:
PT50.0035.0044.0003.2824.6307.3 (Centro Social
Paroquial Senhor Jesus dos Aflitos). 

SANTOS JACINTA E FRANCISCO MARTO
A 20 de Fevereiro, que coincide com o aniversário
do falecimento da Santa Jacinta Marto, celebra-se
a Festa Litúrgica de  Francisco e Jacinta Marto.
Para Francisco - nascido em Aljustrel, Fátima, a
11.06.1908- a sua grande preocupação era a de
"consolar Nosso Senhor". Passava horas a "pensar
em Deus". Foi um contemplativo.
Jacinta - nascida em Aljustrel, Fátima, a
11.03.1910 - levada pela preocupação da
salvação dos pecadores e do desagravo ao
Coração Imaculado de Maria, de tudo oferecia um
sacrifício a Deus, como lhes recomendara o Anjo,
dizendo sempre a oração que Nossa Senhora lhes
ensinara: Ò Jesus, é por Vosso Amor, pela conversão
dos pecadores (e acrescentava, pelo Santo Padre)
e em reparação pelos pecados cometidos
 contra o Imaculado Coração de Maria.

S. PEDRO DAMIÃO, – 21 de Fevereiro
Nasceu em Ravena no ano 1007. Terminados os
estudos, dedicou-se ao ensino, mas depressa os
abandonou para se fazer eremita em Fonte
Avelana. Eleito prior do mosteiro, dedicou-se
incansavelmente a fomentar a vida religiosa, não só
ali mas também noutras regiões da Itália. Numa
época muito difícil, foi bom colaborador dos papas
na promoção da reforma da Igreja, ajudando-os
com a sua actividade e os seus escritos e com o
desempenho de embaixadas. Foi nomeado cardeal
e bispo de Óstia pelo papa Estêvão IX. Logo a
seguir ao seu falecimento, em 1072, começou a ser
venerado como santo.
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CADEIRA DE S. PEDRO, APÓSTOLO
22 DE FEVEREIRO

“A instituição da solenidade de hoje recebeu o nome de
Cátedra dos nossos predecessores, porque, se diz, que o
primeiro apóstolo, Pedro, tomou posse da sua Cátedra
episcopal. Por este preciso motivo, as Igrejas honram a
origem da Sede, que o Apóstolo aceitou para o bem das
Igrejas” (S. Agostinho).
Pedro e seus Sucessores, escolhidos como "sinal e princípio
visíveis da unidade", são pontos de referência para
prosseguirmos no nosso caminho, com confiança e
segurança. Enfim, celebrar a festa da “Cátedra” de

>>>

>>> Pedro significa atribuir-lhe um forte significado
espiritual e reconhecê-la como sinal privilegiado do amor
de Deus, Pastor bom e eterno, que quer reunir toda a sua
Igreja e a guiar rumo à salvação.
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