
«ANIMAI OS VOSSOS CORAÇÕES»
Animai os vossos corações», diz a Escritura. Como
podemos fazer isto? A ajuda não nos falta: é a
Palavra de Deus. [...] Cada cristão, em virtude do
Baptismo, recebeu a dignidade profética: possa
cada um redescobri-la e alimentá-la, com uma
escuta assídua da Palavra divina.

Bento XVI

EU VOS AMO
Sim, Senhor, eu Vos amo.
Aceitai o pouco bem que pratico;
fazei a mercê de reparar o mal cometido. 
Para que Vos louve no tempo
e Vos bendiga na eternidade.

Beato Pio IX

Meu bom e amável Jesus
São palavras e sentimentos vividos por Dom Daniel,
preces que elevou a Deus por todos nós:

«Há um sentimento estranho que hoje me assiste,
onde a paz e a segurança que me estão a dar o
acompanhamento médico vêm a par com esta
certeza de que estou mesmo a morrer. O dia e a
hora são da vossa agenda, não da minha. Apenas
vos peço que me continueis a sustentar com essa
Mão repleta de ternura maternal, como o tendes
feito até agora. Confio ao vosso cuidado esta
multidão imensa que reza por mim, desdobrando-se
em novenas e vigílias pela minha cura. sinto uma
enorme ternura e gratidão por cada um deles. Sei
que o vosso poder é infinito e que vós sois o Senhor
de todas as neoplasias. Longe de mim colocar
margens ao vosso poder e à vossa santa vontade.
Por mim, vivo numa plenitude em que mais nada
sinto Vos dever pedir, pois não necessito, do que a
Graça de ser até ao fim fiel à vossa Vontade e de
contar com a vossa infinita Misericórdia, pois nem
por um minuto esqueço que sou um pobre pecador.
No entanto, pergunto se a fé desta legião de
amigos será forte o suficiente ao verem que as suas
orações não levaram ao rumo que esperariam.
Iluminai, Senhor, o seu coração e a sua mente para
verem como têm sido tão poderosas as suas
orações, que me têm levado como sobre "asas de
águia", sem esforço nem combate algum da minha
parte. Hoje, só isso Vos pelo, Senhor.»

+ Daniel Batalha Henriques
(outubro de 2022 - depois da primeira consulta de Cuidados

Paliativo, no Hospital Beatriz  Ângelo)

JMJ 2023 — Famílias de acolhimento
No caminho para as JMJ, as Paróquias de Algés-
M i ra f l o re s/C r u z Q ueb rada co n t am com a
disponibilidade de todos. Nesta fase, a pré-inscrição de
famílias de acolhimento. 

Sinalização da disponibilidade in
 <https://forms.gle/DnEVpCYEJucK2qey8> 

até 31 de Dezembro.

JMJ 2023 — Voluntários
Os voluntários paroquiais devem ser maiores de 15 anos
e estar disponíveis para colaborar no acolhimento dos
peregrinos e na logística na semana JMJ e na anterior.

Sinalização da disponibilidade no formulário
 <https://tinyurl.com/yhp5k3rx>

Dia de Retiro Interparoquial — 12 de
Dezembro

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.

Luz da Paz de Belém — 13 de Dezembro
Após a cerimónia de entrega da Luz da Paz de Belém,
na Sé Patriarcal de Lisboa, a partir das 21h15, e
presidida pelo D. Joaquim Mendes, bispo auxiliar de
Lisboa, no dia 13 de Dezembro, a Luz chega a Algés às
23h, ficando permanentemente permanentemente
acessa junto do presépio até à solenidade do Batismo
de Jesus. A apresentação à comunidade será na
celebração eucarística no dia seguinte, quarta-feira, 14,
às 19h. 

Conversas com fé — 15 de Dezembro
Caros amigos, já tem data marcada a tão esperada 2.ª 
SESSÃO das "CONVERSAS COM FÉ", na companhia do
Padre Gonçalo Portocarrero. Será no próximo dia
15/12, 5ª.f, pelas 21h, na Igreja de Miraflores. Já  no
Advento e bem próximos do Natal, será uma bela
ocasião para aprofundarmos e partilharmos alguns
temas da nossa fé. A conversa é sobre a fé e a razão.
Apareçam e divulguem! 

Estamos à vossa espera!!

Confissões — 18 de Dezembro
No Domingo, dia 18, às 15h00, teremos na nossa igreja
paroquial a celebração penitencial seguida de
confissões durante a tarde, com a presença de vários
sacerdotes. Organizemo-nos para podermos celebrar
em caminho comunitário de conversão, o Sacramento da
Misericórdia.

 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.
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