
A PALAVRA DESCEU
A Palavra de Deus é o sujeito que move a história,
inspira os profetas, prepara o caminho do Messias
e convoca a Igreja. O próprio Jesus é a Palavra
divina que se fez carne no seio virginal de Maria:
nele, Deus revelou-se plenamente, disse-nos e deu-
nos tudo, abrindo-nos os tesouros da sua verdade e 
da sua misericórdia. Portanto a Palavra desceu, a
fim de que a terra, que antes era um deserto,
produzisse os seus frutos para nós.
 

Santo Ambrósio

Ó VIRGEM IMACULADA!
Ó Virgem, claramente prefigurada na sarça, 
nas tábuas escritas por Deus, na Arca da Lei, 
no vaso de ouro, no candelabro, 
na mesa e na vara de Aarão que floresceu. 
De vós, com efeito, procede a chama da
divindade, 
o Verbo e manifestação do Pai,
o suavíssimo e celestial maná,
o Inefável Nome que está acima de todo nome, 
a Eterna e Inacessível Luz, o Celeste Pão de Vida.
De vós corporalmente brotou Aquele fruto 
que não é resultado do trabalho de nenhum
cultivador.
 

São João Damasceno

JMJ 2023 — Voluntários e famílias de acolhimento
No caminho para as JMJ, a Paróquia de Algés-Miraflores/Cruz
Quebrada conta com a disponibilidade de todos. Nesta fase,
procuramos voluntários paroquiais e famílias de acolhimento.
Os voluntários paroquiais devem ser maiores de 15 anos e
estar disponíveis para colaborar com o Comité Organizador
Paroquial no acolhimento dos peregrinos e na logística
necessária na semana das JMJ e na semana anterior.
As famílias de acolhimento devem pertencer à comunidade
paroquial. Devem estar disponíveis para receber, ao menos,
dois peregrinos, com espaço de pernoita de ao menos 2 m2
por peregrino, sem necessidade de oferecer cama. Devem
ainda oferecer pequeno-almoço aos peregrinos.
A sinalização da disponibilidade faz-se num formulário online.
Mais informações no site da Paróquia de Algés, no Instagram
do COP e nos cartazes à entrada da igreja.
Uma vez que o COP não sabe ainda quantos peregrinos serão
alocados nas nossas Paróquias, não pode garantir que todos os
que se disponibilizem para acolher peregrinos serão,
efetivamente, famílias de acolhimento das JMJ.

Admissão de catecúmenos
No III Domingo do Advento celebraremos, se Deus quiser
a admissão dos Catecúmenos, que irão continuar a
preparação para receberem na Páscoa os sacramentos
da Iniciação Cristã (Baptismo, Crisma e Eucaristia). No
dia 5 de Dezembro, às 21h15, está agendada reunião
com o Sr. Pe Lourenço e os Pais destas crianças e
adolescentes, no Centro Pastoral de Miraflores.

Bênção das imagens do Menino Jesus
Na celebração do Domingo da Alegria (o próximo)
daremos a bênção das imagens do Menino Jesus que as
crianças apresentem para colocar nos presépios
preparados pelas famílias nas suas casas.

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 5 de Dezembro, 21h, em Algés — A missão da
Igreja: caridade, a fé que nos move.

Dia de Retiro Interparoquial
No dia 12 de Dezembro, segunda-feira, haverá o
habitual retiro em tempo de Advento, no centro pastoral 
de Miraflores. Será orientado pelo padre Lourenço Lino.
O retiro começa às 10h00, com a oração de Laudes, e
termina com a Santa Missa das 18h00.

Visita aos doentes
De acordo com as possibilidades, os sacerdotes fazem
neste tempo de Advento a visita aos doentes para a
confissão e a preparação espiritual do Natal.
Agradece-se a indicação daqueles que desejam ser
visitados junto do acolhimento paroquial.

Solenidade da Imaculada Conceição
 — 8 de Dezembro —

No dia 8 de Dezembro, Imaculada Conceição, a Santa
Missa é celebrada nos lugares e horas de Domingo. No
dia 7, mantendo-se a celebração do dia na Cruz
Quebrada às 8h00, a celebração antecipada da
Solenidade será às:

— 16h00 no Salão Paroquial;

— 18h00 em Miraflores;

— 19h00 na Cruz Quebrada;

— 19h15 em Algés.
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