
ANUNCIAR A PALAVRA PARA A
VINDA DO REINO DE DEUS

«Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a
vós» (Jo 20, 21), de modo a comunicar a Palavra com a
vida inteira. É a própria Palavra que nos impele para os
irmãos: é a Palavra que ilumina, purifica, converte; nós
somos apenas servidores.
Por isso, é necessário descobrir cada vez mais a urgência
e a beleza de anunciar a Palavra para a vinda do Reino
de Deus, que o próprio Cristo pregou. Neste sentido,
renovamos a consciência – tão familiar aos Padres da
Igreja – de que o anúncio da Palavra tem como conteúdo
o Reino de Deus (cf. Mc 1, 14-15), sendo este a própria
pessoa de Jesus (o Autobasileia), como sugestivamente
lembra Orígenes.  O Senhor oferece a salvação aos
homens de cada época. Todos nos damos conta de quão
necessário é que a luz de Cristo ilumine cada âmbito da
humanidade: a família, a escola, a cultura, o trabalho, o
tempo livre e os outros sectores da vida social. Não se
trata de anunciar uma palavra anestesiante, mas
desinstaladora, que chama à conversão, que torna
acessível o encontro com Ele, através do qual floresce uma
humanidade nova.

Verbum Domini

Ó FACE QUERIDA DE JESUS!
Enquanto esperamos o dia eterno
em que contemplaremos a vossa 
glória infinita,
o nosso único desejo é cativar 
os vossos Olhos Divinos
escondendo também o nosso rosto 
para que cá na terra,
ninguém possa reconhecer-nos…
o vosso Olhar Oculto,
eis o nosso Céu, ó Jesus!...

Santa Teresinha do Menino Jesus

SS. ANDRÉ DUNG-LAC E
COMPANHEIROS, MÁRTIRES

24 de Novembro
Nas regiões do Extremo Oriente, antigamente
chamadas Tonquim, Annam e Cochinchina, agora
integradas na república do Vietname, foi anunciado
o Evangelho desde o séc. XVI, por intermédio de
numerosos missionários, que ali fizeram florescer uma
fervorosa cristandade.
Entre os séculos XVII e XIX, frequentes perseguições
se levantaram contra os cristãos, apenas intercaladas
por breves períodos de paz e tolerância, e uma
incalculável multidão de mártires deu o supremo
testemunho da fé com o derramamento do seu
sangue com os mais diversos géneros de suplícios.
Entre eles contam-se os 117 mártires – 21
missionários europeus e 96 vietnamitas (37
sacerdotes e 59 leigos) – que foram canonizados
por João Paulo II a 19 de Julho de 1988.

Liturgia das Horas

Ajuda à Igreja — 3.º Domingo
Por iniciativa de alguns fiéis perante a emergências das
necessidades mais próximas, as ofertas de ajuda à
Igreja no 3.º Domingo têm sido dirigidas para a
actividade caritativa e educativa no Centro Social e
Paróquia da Cruz Quebrada. Agradecemos muito esta
ajuda, tanto quanto os primeiros passos de uma vida
inteira. 

Peregrinação a Fátima — 3 de Dezembro
No primeiro sábado de Dezembro, dia 3, realiza-se a
última peregrinação mensal deste ano. Vamos
agradecer à Virgem de Fátima todas as graças e
bênçãos alcançadas. Participemos todos na divulgação
junto de familiares, amigos, colegas de trabalho e
vizinhos. 

Legado Pio
Este Domingo, 20 de Novembro, a Santa Missa às 11h é
celebrada em cumprimento do legado pio, pelo casal
Polycarpo Anjos e Alice Munro dos Anjos e família. É
também aniversário da Dedicação da nossa Igreja
Paroquial (1977).

Semana da Caridade e Venda de Natal — Vicentinas
A Conferência Vicentina promove e agradece desde já
a tradicional Venda de Natal entre 28 Novembro a 10
Dezembro, das 15h30 às 18h30, na Rua Rodrigues de
Freitas, 9, em favor dos mais necessitados. Em vista do
Natal das famílias que mais precisem, decorrerá a
Semana da Caridade de 3 a 11 de Dezembro com a
recepção, junto das Igrejas de Algés e Miraflores, de
produtos não perecíveis (p. ex., azeite, óleo, conservas,
bacalhau, açúcar, farinha). 

Um Rosto Amigo
Continua esta segunda-feira a primeira fase do projecto
Rosto Amigo, da Paróquia de Algés em Parceria com a
Cáritas diocesana, formando pessoas que desejem
contribuir para apoiar quem necessita de companhia ou
para colaborar em tarefas diversas urgentes no serviço
da caridade. 

Dia 21 de Novembro, 21h, em Algés — A Linguagem de
proximidade com o Outro.

 Agradecimento
O Missionário Nélio Luciano, sacerdote, scj, agradece o
acolhimento e ajuda para a actividade missionária
alcançada com a sua presença, pregação e testemunho
no dia 6 de Novembro. Os 650,80 euros recebidos
serão apl icados nas despesas inerentes ao
desenvolvimento dos projectos apresentados e em curso.
Muito obrigado.
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