
MARIA – UMA VIDA MODELADA
TOTALMENTE PELA PALAVRA

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. Lc 1,28), incondicionalmente dócil à Palavra
divina (cf. Lc 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. (…)
Contemplando na Mãe de Deus uma vida
modelada totalmente pela Palavra, descobrimo-nos
também nós chamados a entrar no mistério da fé,
pela qual Cristo vem habitar na nossa vida.

Verbum Domini

Ó ROSÁRIO BENDITO DE MARIA, 
doce corrente que nos liga a Deus; 
corrente de amor, que nos faz irmãos, 
não te deixaremos jamais. 
Nas nossas mãos serás a arma da paz e do
perdão, estrela do nosso caminho. 
O nosso beijo a ti, com o último respiro,
nos imergirá em um mar de luz,  na visão da
amada Mãe e do seu Filho divino,  anseio e
alegria do nosso coração, com o Pai e o Espírito
Santo. Amém

Beato Bártolo Longo

MAIO, MÊS DE MARIA
Neste mês dedicado à Virgem Maria, aprendamos dela
que a oração é a melhor arma da vida cristã: sem uma
oração perseverante, nenhuma vitória sobre o mal é
possível (Papa Francisco).
Com o Rosário, salvar-nos-emos. Santificar-nos-emos.
Consolaremos a Nosso Senhor e obteremos a salvação de
muitas almas (Irmã Lúcia).

Mês de Maio
Rezemos o terço todos os dias, pessoalmente e em
família. Horários especiais nas Igrejas, durante o Mês de
Maio:
— 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.
Participemos, em família! 

Almoço de primeiro Domingo 
Miraflores, 8 de Maio

Este Domingo retomamos os almoços mensais após a
Santa Missa às 12h15, em Miraflores. São momentos de 
partilha da missão paroquial e contribuem para a
alegria da comunhão.

Sacramento da Confirmação
No próximo Domingo, 15 de Maio, teremos, se Deus
quiser, a alegria de ver celebrado o Sacramento da
Confirmação, pelas mãos do Bispo Auxiliar de Lisboa
Dom Joaquim Mendes. Será na Igreja da Santíssima
Trindade em Miraflores, às 16h. Rezemos pelos
candidatos e pelas suas famílias

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. No dia 11, em Miraflores, será
dada a explicação dos primeiros capítulos do tratado
da Verdadeira Devoção.
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«O BOM PASTOR DÁ A VIDA PELAS
SUAS OVELHAS»

A salvação do rebanho espiritual importa mais do que a
própria vida do pastor; por isso, logo que o rebanho
corre perigo, o seu pastor tem de se dispor a perder a
vida do seu corpo para salvação do rebanho. O Senhor
disse: «O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas», a
sua vida corporal pelo exercício caridoso  da autoridade.
[…] Cristo deu-nos o exemplo: «Ele deu a vida por nós.
Também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos»
(1Jo 3,16).

São Tomás de Aquino, Comentário ao evangelho de João, 10,3


	Slide 1

