
SANTOS – OS QUE VIVERAM
VERDADEIRAMENTE A PALAVRA DE DEUS

A interpretação da Sagrada Escritura ficaria incompleta
se não se ouvisse também quem viveu verdadeiramente a
Palavra de Deus, ou seja, os Santos. De facto, «viva lectio
est vita bonorum». Realmente a interpretação mais
profunda da Escritura provém precisamente daqueles que
se deixaram plasmar pela Palavra de Deus, através da
sua escuta, leitura e meditação assídua.
Não é por acaso que as grandes espiritualidades, que
marcaram a história da Igreja, nasceram de uma
explícita referência à Escritura. […]. Assim a santidade
relacionada com a Palavra de Deus inscreve-se de certo
modo na tradição profética, na qual a Palavra de Deus
se serve da própria vida do profeta. Neste sentido, a
santidade na Igreja representa uma hermenêutica da
Escritura da qual ninguém pode prescindir. O Espírito
Santo que inspirou os autores sagrados é o mesmo que
anima os Santos a darem a vida pelo Evangelho. Entrar
na sua escola constitui um caminho seguro para efectuar
uma hermenêutica viva e eficaz da Palavra de Deus.
 

Verbum Domini

Virgem Maria,
rainha dos apóstolos e mãe dos sacerdotes,
acompanha maternalmente os nossos seminaristas,
para que correspondam, sem medo,
à vocação que lhes foi doada por Jesus.
Faz com que também eles possam pronunciar com 
alegria e confiança o seu "Eis-me aqui!",
imitando o teu luminoso exemplo e apoiados na
Tua materna intercessão.
Recompensa com a tua solicitude os nossos
benfeitores e acolhe no teu colo os que já
adormeceram em Cristo.
Amen!

Da oração pelos seminários 2022

Dia 1 de Novembro — todos os Santos
O dia 1 de Novembro é Solenidade litúrgica e dia de
preceito. A Santa Missa é celebrada nas horas habituais
de Domingo. Na Eucaristia às 11h em Algés os jovens
que fizeram a profissão de fé em Maio escutam e
recebem as Bem-aventuranças para viver na vida com a
Graça de Deus, a fé que professaram.

No dia 31 de Outubro à tarde:
— 18h00 Miraflores
— 19h15 Algés

«Ao fiel que devotamente visitar o cemitério e nele orar,
ainda que só mentalmente, pelos defuntos, concede-se
indulgência aplicável somente às almas do Purgatório;
esta indulgência é plenária em cada um dos primeiros
oito dias do mês de Novembro; nos restantes dias do ano,
será parcial» (Manual das indulgências, concessão 13).

Dia 2 de Novembro
comemoração de todos os fiéis defuntos

Horas e locais de celebração da Santa Missa:

— 08h00 Cruz Quebrada
— 09h00 Algés
— 10h00 Miraflores
— 11h30 Lar Madre Clara
— 16h00 Salão Paroquial
— 17h00 Capela Nossa Senhora do Cabo
— 18h00 Miraflores
— 19h00 Cruz Quebrada
— 19h00 Algés
«Em todas as igrejas e oratórios públicos pode ganhar-
se, no dia 2 de Novembro, uma indulgência plenária».

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. Inscrições em
                      <40diaspelavida.org>

Primeira sexta-feira — 4 de Novembro
Na Igreja da Santíssima Trindade, em Miraflores, às
21h00, Adoração e acto de reparação ao Sagrado
Coração de Jesus.  

Primeiro sábado — 5 de Novembro
No primeiro Sábado de Novembro, dia 5, realiza-se a
peregrinação a Fátima. Em Algés, após a Santa Missa
às 9h, Adoração, terço e acto de desagravo ao
Imaculado Coração de Maria.

Primeiro Domingo 
6 de Novembro, almoço mensal

Sendo o próximo, o primeiro Domingo de Novembro,
realiza-se o almoço mensal como forma de apoio à
amortização da dívida contraída para a construção da
Igreja da Santíssima Trindade e de encontro dos fiéis e
das famílias, na família paroquial.

Semana dos seminários
Decorre entre os dias 30 de Outubro e 6 de Novembro
a Semana de Oração pelos Seminários. Entre as várias
iniciativas, no dia 3 de Novembro, quinta-feira, às
21h30, haverá a vigília de oração, no Seminário dos
Olivais, aberta a quem queira rezar comunitariamente
por esta intenção.

Electricidade
Se é sempre necessário poupar na energia, o tempo que
atravessamos transforma essa necessidade em
obrigação. Para lá do que é normal (não ligar sem
necessidade nem deixar luzes acesas) e enquanto se
prepara um plano de poupança mais vasto, tenha-se
presente o seguinte em todos os espaços das duas
paróquias e centros sociais. Nas horas diurnas,
aproveitar a luz natural. Nas horas nocturnas (salas de
reunião, salão paroquial, igrejas, etc.), reduzir em um
terço ou metade as luzes ligadas e utilizadas. Dos
grupos que utilizam os espaços aceita-se a participação
em atenção às despesas. Ajudemo-nos reciprocamente,
em vista da missão. Muito obrigado. 

Pe. António Figueira.
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