
A RESPOSTA PRÓPRIA DO HOMEM A
DEUS, QUE FALA, É A FÉ

A resposta própria do homem a Deus, que fala, é a fé.
Isto coloca em evidência que, «para acolher a Revelação,
o homem deve abrir a mente e o coração à acção do
Espírito Santo que lhe faz compreender a Palavra de
Deus presente nas Sagradas Escrituras». De facto, é
precisamente a pregação da Palavra divina que faz
surgir a fé, pela qual aderimos de coração à verdade
que nos foi revelada e entregamos todo o nosso ser a
Cristo: «A fé vem da pregação, e a pregação pela
palavra de Cristo» (Rm 10, 17). Toda a história da
salvação nos mostra progressivamente esta ligação íntima
entre a Palavra de Deus e a fé que se realiza no encontro
com Cristo. De facto, com Ele a fé toma a forma de
encontro com uma Pessoa à qual se confia a própria vida.
Cristo Jesus continua hoje presente, na história, no seu
corpo que é a Igreja; por isso, o acto da nossa fé é um
acto simultaneamente pessoal e eclesial.

Verbum Domini

Senhor, nosso Pai e Criador,
Deus da história, da vida e da beleza,
do sonho e da realidade, 
nós Te pedimos:
ensina-nos a tecer e a entrelaçar 
a nossa história pessoal e comunitária
com os fios do Teu amor!
Senhor Jesus, Mestre e Amigo,
reaviva em nós a consciência
de sermos povo de irmãos e irmãs,
amado e escolhido para anunciar,
testemunhar e semear a Tua paz!
Espírito Santo, força suave de vida,
dá-nos a coragem do desassossego,
abertura e docilidade,
para escutarmos o chamamento 
e para vivermos com fidelidade e alegria
a nossa vocação!
A Maria e José pedimos intercessão
para que a Igreja 
e cada uma das suas comunidades
sejam seio fecundo 
de novas e santas vocações. Ámen!

São J.H. Newman

Mês de Maio
Este Domingo começa o mês de Maio, o Mês de Maria.
Lembremos, pessoalmente e em família, as palavras de
Nossa Senhora em Fátima: «rezem o terço, todos os dias,
para alcançarem a paz para o mundo» (13 Maio
1917). Horários especiais nas Igrejas:
— Miraflores: de segunda a sexta-feira às 21h00, de
família em família.
— Cruz Quebrada:  de segunda a sexta-feira às
21h00. Sábado, às 18h30; Domingo às 10h30.

Ida a Fátima — 12 de Maio
Retomamos este ano a já tradicional ida a Fátima para
a participação no terço e outras cerimónias na noite do
dia 12 de Maio. A saída do autocarro é às 15h00, de
Miraflores e o regresso, como habitualmente, no final
das cerimónias. Mais informações e inscrições no
acolhimento paroquial em Algés.

Procissão de Nossa Senhora
13 de Maio, 21h — Cruz Quebrada

No dia 13 de Maio teremos, se Deus quiser, a procissão
de velas de Nossa Senhora, na forma tradicional.
Preparemo-nos para a festa da Virgem Santa Maria do
Rosário de Fátima. 

Material escolar para as crianças refugiadas
em Portugal

Em nome das crianças refugiadas em Portugal
agradecemos as ofertas de material escolar que já
chegaram e continuamos a receber. Para mais
informações ukrainskoesrtva@gmail.com

Almoço de primeiro Domingo 
Miraflores, 8 de Maio

O encontro, o conhecimento das famílias, grupos e movimentos, a
partilha da missão paroquial contribuem para a alegria da comunhão
que se experimenta nos almoços de primeiro Domingo. Desta vez é no
segundo, excepcionalmente. No dia 8 de Maio a refeição será
preparada pelas Equipas de Nossa Senhora. Esperamos por si.

Encontro Mundial das Famílias (22 a 26 Junho2022)
PROGRAMA

Dia 22 jun., quarta-feira – ABERTURA (em cada
paróquia)
Dia 23  jun., quinta-feira – EVENTO ONLINE (a
caminhoda JMJ 2023)
Dia 24, sexta-feira – DIA DE ORAÇÃO
Dia 25 jun., Sábado – CONGRESSO TEOLÓGICO
(em Santa Joana Princesa: “A vocação ao amor e à
santidade dos jovens e das famílias”) 
Dia 26 jun., Domingo – FESTA DA FAMÍLIA (no  Parque
Urbano Quinta da Flamenga, Vialonga; Missa campal,
presidida pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel
Clemente).
Até 9, mai., segunda - INSCRIÇÃO DOS CASAIS
JUBILARES (https://forms.gle/LphqgtLyiZKvK33w5)

Consagração «Totus Tuus»
No dia 31 de Maio, Festa da Visitação de Nossa
Senhora, serão em Miraflores às 18h as consagrações e
renovações Totus Tuus. 

Semana de Oração pelas vocações
Vigília de oração

A Semana das Vocações, neste ano de 2022, decorre
entre os dias 1 e 8 de maio, culminando no IV domingo
da Páscoa, em que a Igreja celebra o 59º Dia Mundial
de Oração pelas Vocações. 
Neste contexto, o Seminário dos Olivais convida a
participar na Vigília de Oração que se realiza no dia 3 
de Maio às 21h30.
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