
«PALAVRA DA CRUZ»
A missão de Jesus cumpre-se no Mistério Pascal:
aqui vemo-nos colocados diante da «Palavra da
cruz». O Verbo emudece, torna-se silêncio de
morte, porque Se «disse» até calar, nada retendo
do que nos devia comunicar. Sugestivamente os
Padres da Igreja, ao contemplarem este mistério,
colocam nos lábios da Mãe de Deus esta
expressão: «Está sem palavra a Palavra do Pai,
que fez toda a criatura que fala; sem vida estão os
olhos apagados d’Aquele a cuja palavra e aceno
se move t udo o que t em v ida» . Aqu i
verdadeiramente comunica-se-nos o amor «maior»,
aquele que dá a vida pelos próprios amigos.

Verbum Domini

QUANDO DIGO AVE MARIA,
os céus sorriem, 
os Anjos rejubilam,
o mundo alegra-se,
treme o inferno
e fogem os demónios.
Vós sois, ó Maria,
a filha do Altíssimo Pai Celestial,
a Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo
e a esposa do Divino Espírito Santo. 

São Francisco de Assis

NOSSA SENHORA DAS DORES
15 de Setembro

A devoção à “Mater Dolorosa”, muito difundida,
sobretudo nos paí ses do Medi ter râneo,
desenvolveu-se a partir do final do século XI. No
século XV, encontramos as primeiras celebrações
litúrgicas sobre Nossa Senhora das Dores, "de pé"
junto à Cruz de Jesus. Em 1233, nasceu a “Ordem
dos Servos de Maria", que muito contribuiu para a
difusão do culto. Em 1668, seus membros
receberam a autorização para celebrar a Missa
votiva das Sete Dores de Maria. Em 1692, o Papa
Inocêncio XII permitiu a sua celebração oficial no
terceiro domingo de setembro. Em 1714, a
celebração foi transferida para a sexta-feira, que
precedia o Domingo de Ramos. Em 1814, Pio VII
estendeu esta festa litúrgica a toda a Igreja,
voltando a ser celebrada no terceiro domingo de
setembro. Foi Pio X quem determinou que a
memória fosse celebrada em 15 de setembro, um
dia após a festa da Exaltação da Santa Cruz, já
não com o título de "Sete Dores de Maria", mas
como "Nossa Senhora das Dores".

Catequese paroquial
Estão abertas as inscrições para quem vem para a
Catequese pela primeira vez (1.º volume), através do
formulário online:
 https://catequesealges.weebly.com/inscricoes.html
Antes de todos, os pais têm obrigação de, com a
palavra e o exemplo formar os filhos na fé e na prática
da vida cristã.

Padre Miguel, Padre Lourenço
Damos graças a Deus pelos sacerdotes, celebramos a fé
com os sacerdotes, rezamos pelos sacerdotes. Com o
decreto de nomeações do Senhor Patriarca para este
ano 2022-2023 agradecemos a missão do Senhor
Padre Miguel e recebemos a dedicação do Senhor
Padre Lourenço Lino. Em sinal desta gratidão
procuraremos ter o encontro/almoço paroquial do mês
de Setembro no dia 18, Domingo, em Miraflores, após a
Santa Missa às 12h15. Para efeitos de organização,
importante nestes tempos, pedimos a inscrição no
acolhimento paroquial e agradecemos uma pequena
oferta livre, de acordo com as possibilidades.

Escola de Leigos - inscrições abertas
A Escola de Leigos, no âmbito de actividade do Instituto
Diocesano da Formação Cristã (IDFC), tem como
finalidade formar cristãos adultos para que estes
enfrentem, a partir da experiência pessoal da fé e em
comunhão com a Igreja Diocesana, os desafios da
evangelização. Apresenta o novo programa de
formação 'presencial e em teleconferência' para o ano
para o ano pastoral 2022/23, com o tema ‘Juntos, a
caminho para uma JMJ de todos e para todos’. 
Veja EM idfc.patriarcado-lisboa.pt/ 

Coros na Santa Missa — convite!
Os fiéis que estejam interessados em reforçar os coros
das missas na nossa paróquia, são convidados à
inscrição e ensaios, a acontecer semanalmente, à
quarta-feira, em Miraflores, entre as 21h e as 23h, a
partir do dia 21 de Setembro.hora. Esperamos por si.
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EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ
14 de Setembro

“Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do
mundo: Vinde! Adoremos!”

Para um cristão, exaltar a Cruz quer dizer entrar
em comunhão com a totalidade do amor
incondicional de Deus pelo homem; é fazer um acto
de fé. Exaltar a Cruz, na perspectiva da
Ressurreição, é desejar viver e manifestar a
totalidade deste amor; é fazer um acto de amor.
Exaltar a Cruz leva ao compromisso de ser arauto
da comunhão fraterna e eclesial, fonte do
verdadeiro testemunho cristão; é fazer um acto de
esperança.

Bento XVI, Viagem Apostólica ao Líbano (14-09-2012)
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