
MARIA VIVE EM PLENA SINTONIA
COM A PALAVRA DIVINA

É necessário olhar para uma pessoa em Quem a
reciprocidade entre Palavra de Deus e fé foi perfeita, ou
seja, para a Virgem Maria, «que, com o seu sim à
Palavra da Aliança e à sua missão, realiza perfeitamente
a vocação divina da humanidade». 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. L
c 1, 28), incondicionalmente dócil à Palavra divina (cf. L c
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 (cf. L c 2, 19.51).
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

À Vossa protecção
À Vossa protecção recorremos,
Santa Mãe de Deus.
Não desprezeis as nossas súplicas
em nossas necessidades,
mas livrai-nos sempre de todos os perigos,
ó Virgem gloriosa e bendita.

A mais antiga oração a Nossa Senhora que se conhece

SANTA TERESA DE JESUS
Virgem e Doutora da Igreja

15 de Outubro
Santa Teresa de Jesus, nascida no século XVI, é um
dos vértices da espiritualidade cristã de todos os
tempos, e deu início, junto com São João da Cruz, à
Ordem dos Carmelitas descalços. [...] Entre os
elementos essenciais da sua espiritualidade,
podemos destacar as virtudes evangélicas, (base
de toda a vida cristã e humana), a importância da
oração, (amizade com Aquele que se ama), a
centralidade da humanidade de Cristo (a vida
cristã como relação pessoal com Jesus em união com
Ele pela graça, o amor e a imitação). Por fim, o
acolhimento da Santíssima Trindade, na união com
Cristo através do mistério da Sua humanidade.

Bento XVI (resumo)

Centro Paroquial Social de Algés e Projecto B
- Bairro Feliz -

O Centro Social Paroquial de Algés candidatou-se com
um projecto próprio ao Programa Bairro Feliz com o fim
de reforçar o apoio que presta aos idosos. Pedimos e
agradecemos que, quando fizer compras no Pingo Doce
de Algés, possa votar no projecto B, do Centro Social e
Paroquial Cristo-Rei de Algés. Até 22 de Outubro!

Mês do Rosário, mês das missões — Cruz Quebrada
Neste mês das Missões vamos rezar o terço a Nossa
Senhora na Igreja da Cruz Quebrada com as Irmãs
Missionárias do Espírito Santo:

— de segunda a sexta-feira, às 21 horas

— Sábado, às 18:30 horas

— Domingo, às 10:30 horas.

Salva vidas com a tua oração
Decorre de 28 de Setembro a 6 de Novembro a
campanha de oração "40 DIAS PELA VIDA". Uma
campanha que salva vidas com a oração. Ofereça uma
hora de oração junto à Clínica dos Arcos. Inscrições em
<40diaspelavida.org>.

Primeiro sábado - 5 de Novembro
No primeiro Sábado de Novembro, dia 5, realiza-se a
peregrinação a Fátima, em reparação e desagravo das
ofensas ao Imaculado Coração de Maria. A saída de
Algés, em frente ao Palácio Anjos é às 8h e o regresso
de Fátima às 16h20. Inscrições no acolhimento paroquial
até ao dia 27 de Setembro. Participemos todos na
divulgação junto de familiares, amigos, colegas de
trabalho e vizinhos.
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SEXTA APARIÇÃO DE NOSSA SENHORA
EM FÁTIMA – 13 de Outubro de 1917

Uma multidão, calculada entre 50.000 e 70.000
pessoas, acompanha os três Pastorinhos a 13 de
outubro, dia em que a Virgem se dá a conhecer
como «a Senhora do Rosário» e anuncia para
breve o fim da guerra (1914-1918).
No final, quando se elevava no céu, relata Lúcia,
cumpre-se a promessa feita no mês anterior: ao
lado do sol, surgem S. José com o Menino Jesus, a
abençoar o mundo, e Nossa Senhora, vestida de
branco e com um manto azul. Desvanecida esta
aparição, surgem Nosso Senhor, novamente com um
gesto de bênção, e Nossa Senhora das Dores e,
depois, Nossa Senhora do Carmo.
Outra promessa cumprida foi a da realização de
um milagre, que ficou conhecido por  Milagre do
Sol, presenciado pelos milhares de pessoas que
acorreram ao local.
Nesse dia, depois de uma chuva torrencial, o sol
irrompeu no firmamento, girando no céu, em
movimentos de ziguezague, com luzes multicolores.
Os relatos da época referem várias curas
milagrosas entre os presentes.
Nesta última aparição aos três videntes, Nossa
Senhora manifesta o desejo de que seja construída
naquele lugar uma capela em sua honra.

in https://www.papa2017.fatima.pt
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