
A PALAVRA ILUMINA O HOMEM
A Palavra divina ilumina a existência humana e leva
as consciências a reverem em profundidade a
própria vida, porque toda a história da
humanidade está sob o juízo de Deus: «Quando o
Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado
por todos os seus anjos, sentar-Se-á, então, no seu
trono de glória. Perante Ele reunir-se-ão todas as
nações» (Mt 25, 31-32). No nosso tempo, detemo-
nos muitas vezes superficialmente no valor do
instante que passa, como se fosse irrelevante para
o futuro. Diversamente, o Evangelho recorda-nos
que cada momento da nossa existência é
importante e deve ser vivido intensamente, sabendo
que cada um deverá prestar contas da própria
vida.
«Tive fome e destes-Me de comer, tive sede e
destes-Me de beber; era peregrino e recolhestes-
Me; estava nu e destes-Me de vestir; adoeci e
visitastes-Me; estive na prisão e fostes ter comigo»
(25, 35-36). Deste modo, é a própria Palavra de
Deus que nos recorda a necessidade do nosso
compromisso no mundo e a nossa responsabilidade
diante de Cristo, Senhor da História.
 

Verbum Domini

Senhor Jesus,
que um dia chamaste os primeiros discípulos
e fizeste deles pescadores de homens:
continua hoje a fazer ressoar
nas comunidades, nas famílias e
no coração dos jovens
o te sublime convite: "Vem e segue-Me!"
Faz com que sejam muitos aqueles que,
com prontidão,
respondem ao Teu chamamento à vida sacerdotal
e nunca se envergonhem de dar testemunho de Ti.

Da oração pelos seminários 2022

Missões — Padre Nélio Luciano
Encontra-se entre nós nestes dias 4 e 5 de Novembro,
porque não foi possível no mês missionário, o Rv. Padre
Nélio Luciano, scj. Celebra a Santa Missa em Miraflores
no Domingo às 12h15 e em Algés às 18h00.

“Um Rosto Amigo”
Este é o nome de um projeto de voluntariado que a
Paróquia pretende implementar, em Parceria com a
Cáritas diocesana, formando pessoas que  desejem
contribuir para  apoiar pessoas em situação de
isolamento ou para colaborar em tarefas diversas  que
ajudem a assegurar o serviço da caridade (atividades
socioculturais e outras tarefas relacionadas com este
projecto). A formação destina-se a todos aqueles que
desejem conhecer o projeto, sem compromisso prévio,
sendo que, após a mesma, decidirão sobre o interesse
em integrar o grupo de voluntários. A formação será nos
dias 14, 21, 28 de novembro e 5 de dezembro, às 21h,
alternadamente em Miraflores e Algés, sendo a
primeira sessão em Miraflores. Inscrições entre os dias 7
e 11, no cartório da igreja de Algés e na Igreja de
Miraflores. Nos dias 8 e 10, entre as 15h e as 18h,
estará um elemento de equipa do projeto para prestar
eventuais esclarecimentos. O principal objetivo desta
iniciativa é agilizar o espírito de Serviço aos outros,
muitas vezes existente, mas eventualmente adormecido.
São convidados a participar nesta formação também os
voluntários que já se dedicam à missão no Centro de
Convívio.

Dom Daniel
O nosso querido pai Dom Daniel Henriques faleceu no
dia de São Carlos Borromeu, bispo, fundador dos
seminários, patrono dos catequistas e dos bispos. O seu
lema era «humilitas» (humildade), assentando nela toda
a sua incansável actividade pastoral. Dedicou-se de tal
modo que morreu com 46 anos.

Agradecemos a Deus a presença de Dom Daniel no
seminário, na formação e na direcção espiritual, nas
paróquias, especialmente nas nossas, na construção da
Igreja edifício e comunidade de fé, na vida missionária
e catequética que tornava cada momento um
testemunho da Vida, na presença junto dos doentes e
enfermos, na paternidade espiritual que nos fez viver.
Vivia o que nos dava, quando nos levava a beber das
fontes da Água Viva.

Em 2014, no início deste mês de Novembro, Dom Daniel
escrevia: «Em dias sucessivos, celebra a Igreja a
Solenidade de Todos os Santos e a Comemoração de
Todos os Fiéis Defuntos. A uns e a outros se aplica a
mesma afirmação do Apocalipse: “Felizes os que
morrem no Senhor”. Se aos primeiros proclamamos bem
– aventurados por participarem já na plenitude da
Glória, aos segundos proclamamos felizes por terem
procurado pautar a vida, até à hora da morte, na
fidelidade ao Senhor».

Agradecemos todos os benefícios que Deus se dignou
conceder-lhe durante a sua vida terrena, como sinal da
Sua bondade e da comunhão dos Santos em Cristo. Que
a sua alma descanse na Paz sem fim e na felicidade
plena do Céu.

Pe. António Figueira  

Missa de sétimo dia por Dom Daniel
Será celebrada na Igreja Paroquial de Cristo-Rei de
Algés, quinta-feira, dia 10 de Novembro, às 19h.
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