
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

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

Sínodo 2023
Terminaram no dia 7 de Março as reuniões de partilha
sobre as questões essenciais:
.) Como é que este “caminho em conjunto” está a
acontecer hoje na nossa Igreja local?
.) Que passos é que o Espírito nos convida a dar para
crescermos no nosso “caminhar juntos? Ainda possível
participar deixando as vossas ideias nas caixas de
sugestões que existem à entrada das igrejas, enviando
os vossos contributos para resposta às duas questões
colocadas, para: 
s inodocr is toreialgesmiraf lores@gmail .com
ou através da resposta ao questionário online:
ht tps ://forms.gle/rqpE7PeTev66cXKx9 
e que pedimos que façam circular nos grupos a que
pertencem.

Peregrinação a Fátima - 2 de Abril
Retomamos a Peregrinação dos Primeiros Sábados ao
Santuário de Fátima em Reparação e Desagravo ao Imaculado
Coração de Maria. No próximo mês dia 2 de Abril 2022.
Saída de Algés às 8 h. Como estamos na Quaresma faremos
Via Sacra nos Valinhos, e quem não puder, o autocarro leva-vos
ao Santuário de Fátima. O regresso é, às 16h20. Inscrições e
pagamento no acolhimento paroquial até 10 dias antes do dia
da peregrinação. Havendo lista de espera dá-se prioridade. A
simples inscrição não garante a reserva. Colaboremos! Que o
Espírito Santo nos ilumine a todos.

Catecumenos
Acompanhemos com a oração, a presença, a alegria e o
testemunho de fé as crianças em idade de catequese que
durante o Tempo da Quaresma, tempo de iluminação e
purificação, se hão-de preparar mais intensamente para
receberem na Páscoa os Sacramentos da Iniciação Cristã, o
Baptismo, o Crisma e a Eucaristia. Os ritos próprios destes
degraus da vida cristã serão celebrados na Igreja Paroquial de
Algés, em geral ao Domingo, às 11h00.

Via Sacra
Durante o tempo da Quaresma ter-se-á em cada sexta-
feira o exercício da Via-Sacra. 
Assim:
15h00 Cruz Quebrada
17h00 Miraflores
18h00 Algés

O SILÊNCIO DE SÃO JOSÉ
O silêncio de São José não manifesta um vazio interior
mas, ao contrário, a plenitude da fé que ele traz no
coração, e que orienta todos os seus pensamentos e todas
as suas acções. Um silêncio graças ao qual José, em
uníssono com Maria, conserva a Palavra de Deus,
conhecida através das Sagradas Escrituras, comparando-
a continuamente com os acontecimentos da vida de Jesus;
um silêncio impregnado de oração constante, de oração
de bênção do Senhor, de adoração da sua santa
vontade e de confiança sem reservas na sua providência.
Não se exagera, se se pensa que precisamente do “pai”
José, Jesus adquiriu no plano humano aquela vigorosa
interioridade, que é o pressuposto da justiça autêntica, da
“justiça superior”, que um dia Ele ensinará aos seus
discípulos (cf. Mt 5, 20).
Deixemo-nos “contagiar” pelo silêncio de São José!

Bento XVI
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Ucrânia
Continuemos vigilantes na oração, no jejum, na ajuda caritativa
e na conversão de vida perante o mal da guerra e os seus
terríveis efeitos.

Padre Miguel e Padre Rajesh
Ao longo desta semana de 14 a 18 de Março o Padre Rajesh
estará no retiro anual. De 17 a 20 o Padre Miguel estará em
peregrinação a Roma acompanhando equipas de Casais de
de Nossa Senhora. Oremos pelos sacerdotes e pelos frutos da
missão.

Cruz Quebrada
Continuam a chegar pedidos por parte de famílias jovens para
receber e cuidar dos seus filhos pequeninos na Creche São
Francisco e Santa Jacinta. Continua a dar-se apoio quotidiano
aos idosos nas casas e no Centro. Se deseja ajudar:
PT50.0035.0044.0003.2824.6307.3
(Centro Social Senhor Jesus dos Aflitos). Muito obrigado!

40 dias pela Vida!
"Antes que saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei." (Jr 1,
5). De 2 de Março a 10 de Abril, venha rezar pelo fim do
aborto, pelos bebés não-nascidos e suas mães. Informações,
local e turnos de oração em 40diaspelavida.org/


	Slide 1

