
MARIA – UMA VIDA MODELADA
TOTALMENTE PELA PALAVR

A realidade humana, criada por meio do Verbo,
encontra a sua figura perfeita precisamente na fé
obediente de Maria. Desde a Anunciação ao
Pentecostes, vemo-La como mulher totalmente
disponível à vontade de Deus. É a Imaculada
Conceição, Aquela que é “cheia de graça” de Deus
(cf. Lc 1,28), incondicionalmente dócil à Palavra
divina (cf. Lc 1,38). A sua fé obediente face à
iniciativa de Deus plasma cada instante da sua
vida. Virgem à escuta, vive em plena sintonia com a
Palavra divina; conserva no seu coração os
acontecimentos do seu Filho, compondo-os por assim
dizer num único mosaico. (…)
Contemplando na Mãe de Deus uma vida
modelada totalmente pela Palavra, descobrimo-nos
também nós chamados a entrar no mistério da fé,
pela qual Cristo vem habitar na nossa vida.

Verbum Domini

JESUS
Ó nome glorioso, 
nome grato, nome amável e poderoso! 
Por ti são perdoados os pecados,
por ti são vencidos os inimigos,
por ti são libertos os enfermos,
por ti são fortalecidos e cheios de alegria 
os que sofrem nas adversidades!
Tu és  a honra dos crentes,
o mestre dos pregadores,
a fortaleza dos que trabalham, 
o amparo dos vacilantes.
Com o teu ardente fervor e calor,
inflamam-se as aspirações,
alcançam-se os auxílios suplicados,
inebriam-se as almas dos contemplativos e 
por ti são glorificados todos que triunfam na
glória celeste.
Dulcíssimo Jesus, fazei-nos reinar com eles
pelo vosso santíssimo nome.

São Bernardino de Sena

>>> Com estas palavras, o apóstolo Paulo
convidava a comunidade de Tessalónica a que, na
expectat iva do encont ro com o Senhor,
permanecesse firme, com os pés e o coração bem
assentes na terra, capaz dum olhar atento sobre a
realidade e os factos da história.
Assim, embora apareçam tão trágicos os
acontecimentos da nossa existência sentindo-nos
impelidos para o túnel obscuro e difícil da injustiça
e do sofrimento, somos chamados a manter o
coração aberto à esperança, confiados em Deus
que Se faz presente, nos acompanha com ternura,
apoia os nossos esforços e sobretudo orienta o
nosso caminho. [...] É um convite a permanecer
despertos, a não nos fechar no medo, na dor ou na
resignação, não ceder à dissipação, nem
desanimar, mas, pelo contrário, a ser como
sentinelas capazes de vigiar vislumbrando as
primeiras luzes da aurora, sobretudo nas horas mais
escuras.
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Peregrinação mensal a Fátima
7 de Janeiro de 2023

No primeiro sábado de Janeiro, dia 7, realiza-se a
primeira peregrinação mensal do novo ano. Vamos
consagrar à Virgem de Fátima as nossas famílias e as
nossas vidas. Participemos todos na divulgação junto de
familiares, amigos, colegas de trabalho e vizinhos.

Almoço de Reis, em Miraflores — 8 de Janeiro
No Domingo, dia 8, teremos, se Deus quiser, o nosso
almoço comunitário mensal, no centro pastoral de
Miraflores após a Santa Missa, às 12h15. As inscrições,
no atendimento paroquial em Algés ou em Miraflores.

Missa da partilha — 8 de Janeiro
Na solenidade da Epifania, em Algés às 18h, é
celebrada a Missa da Partilha incluindo a recolha de
ofertas para acorrer aos que foram atingidos nas
recentes inundações,  e aderindo à campanha UNIÃO
SOLIDÁRIA desenvolvida pela União de Freguesias.
Mais informações no blog da paróquia:                         
                 <https://tinyurl.com/2p984jee>.

Baptismo do Senhor — 9 de Janeiro
Este ano a festa do Baptismo do Senhor celebra-se na
segunda-feira, dia 9. Lembrando que os pais têm a
obrigação de procurar que as crianças sejam
baptizadas dentro das primeiras semanas, relevamos
como é oportuno celebrar o baptismo dos recém-
nascidos na Festa do Baptismo do Senhor.

Ninguém pode salvar-se sozinho
«Vós próprios sabeis perfeitamente que o Dia do
Senhor chega de noite como um ladrão» 
(I Carta de São Paulo aos Tessalonicenses 5, 1-2).

  >>>
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O NOME DE JESUS — 3 de Janeiro
Oh nome glorioso, nome grato, nome amável e poderoso!
Por ti são perdoados os pecados, por ti são vencidos os
inimigos, por ti são libertos os enfermos, por ti são
fortalecidos e cheios de alegria os que sofrem nas
adversidades! Tu és  a honra dos crentes, o mestre dos
pregadores, a fortaleza dos que trabalham, o amparo
dos vacilantes. Com o teu ardente fervor e calor,
inflamam-se as aspirações, alcançam-se os auxílios
suplicados, inebriam-se as almas dos contemplativos e por
ti são glorificados todos que triunfam na glória celeste.
Dulcíssimo Jesus, fazei-nos reinar com eles pelo vosso
santíssimo nome.

São Bernardino de Sena
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Acabamos de saber que o Papa Emérito Bento XVI chegou ao termo dos seus dias.
O Senhor Patriarca lembra a oração pelo seu descanso eterno e recomenda que nas celebrações de hoje e amanhã se façam súplicas por ele, também agradecendo a Deus o seu testemunho de “servidor da vinha do Senhor”.
O Senhor Patriarca celebrará no próximo dia 2 às 19h00, na Sé, Missa de sufrágio, chamando a participar todos os que possam.
Rezemos pelo Papa Bento para que possa ouvir do Senhor o convite evangélico: entra na alegria do teu Senhor (Mt 25,23). "Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso entre os esplendores da Luz perpétua. Descanse em paz. Amen."
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