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À Mesa
da Palavra

sabia que...

Deus Fala e Intervém na História  
a Favor do Homem  

A Palavra de Deus não se contrapõe ao ho-
mem, nem mortifica os seus anseios verdadei-
ros; pelo contrário, ilumina-os, purifica-os e re-
aliza-os.  Como é importante, para o nosso 
tempo, descobrir que só Deus responde à sede 
que está no coração de cada homem! Infeliz-
mente na nossa época, sobretudo no Ocidente, 
difundiu-se a ideia de que Deus é alheio à vi-
da e aos problemas do homem; pior ainda, de 
que a sua presença pode até ser uma ameaça 
à autonomia humana. Na realidade, toda a 
economia da salvação mostra-nos que Deus 
fala e intervém na história a favor do homem 
e da sua salvação integral.  Jesus apresenta-
Se-nos precisamente como Aquele que veio 
para que pudéssemos ter a vida em abundân-
cia (cf. Jo 10, 10).  «O fruto da Sagrada Escri-
tura não é um fruto qualquer, mas a plenitude 
da felicidade eterna”.                  Verbum Domini 

Maria 
 
Mês de Maio – Mês de Maria 
 

Ó Maria, templo da Trindade! 
Ó Maria, distribuidora do Fogo! 
Ó Maria, ministra da Misericórdia! 
Maria, mãe do Fruto Divino!  
Maria, redentora do género humano, 
Pois foi a tua carne que sofreu em Cristo 
Pela redenção do mundo… 
Tu és a haste nova que produziu a flor embalsa-
mada, 
O Verbo, o único Gerado por Deus. 
Foi em ti, terra fecunda, 
Que este Verbo foi semeado. 
Ó Maria, vaso de humildade, 
Em ti brilhava e queimava a Luz  
Da ciência verdadeira que te elevou acima de ti 
mesma, 
Ao ponto de encantar os olhares de Deus Eterno. 
            Santa Catarina de Sena 

Santo Atanásio 
Nasceu por volta do ano 300 em Alexandria 
do Egipto. Recebeu, no seio da Igreja, uma 
sólida formação em filosofia e teologia. A vi-
da ascética  atraiu -o para junto de Santo An-
tão Abade.  Alexandre ordenou-o diácono e 
nomeou-o secretário episcopal, por volta do 
ano de 318. 
Em 328, apesar da sua pouca idade, foi eleito 
e consagrado Arcebispo e Patriarca de Ale-
xandria, que era a segunda Sé da Cristanda-
de. Atanásio tinha já fama de defensor intran-
sigente da fé contra as inovações verbais des-
tinadas a modificar a fé de Nicéia. 
Santo Atanásio  foi simultaneamente o Bispo 
mais amado e o mais odiado e perseguido do 
seu tempo. Para os seus defensores, Atanásio 
era a garantia da ortodoxia católica, o salva-
dor da Fé, um autêntico sucessor dos Apóstolos; 
para os seus adversários, Atanásio era um or-
gulhoso,  intransigente, rebelde, insolente inimi-
go da paz e da concórdia entre os cristãos. 
Lutou incansavelmente contra a heresia dos 
arianos; por isso teve de suportar muitos sofri-
mentos e foi exilado várias vezes. Escreveu 
importantes obras doutrinais e apologéticas. 
Morreu no ano 373. 

Oh Inestimável Amor! 
Tu nos iluminas com a tua sabedoria  
para que nos possamos conhecer a nós mesmos,  
conhecer a tua verdade e os enganos subtis do 
demónio. 
Com o fogo do teu amor acendes os nossos corações 
com o desejo de te amar e de te seguir na verdade.   
Só tu és o Amor, somente digno de ser amado! 
           Santa Catarina de Sena  

Mês de Maio, Mês de Maria 
Entramos no mês de Maio, Se ainda não faze-
mos, tentemos neste mês rezar diariamente o 
terço, como pediu em Fátima Nossa Senhora. 
Se podermos, façamo-lo em Comunidade. To-
dos os dias reza-se o terço depois da missa 
das 9h00.  Às quintas – feiras, em Algés, de-
pois da missa das 19h00, temos o “terço dos 
homens”, para o qual se convidam os rapazes 
e homens da nossa Paróquia.  No dia 11 de 
Maio, sábado, organizaremos a habitual pro-
cissão de velas, pelas ruas da nossa Paróquia. 
  

Retiro dos Crismandos 
Neste Ano da Fé a celebração da Confirma-
ção será feita em Outurela, no dia 18 de 
Maio, em conjunto com as outras paróquias da 
nossa Vigararia.  Na próxima sexta – feira, 
dia 3, às 21h30, em Outurela haverá uma reu-
nião entre todos os crismandos e o senhor      
D. Joaquim Mendes, que presidirá à celebra-
ção. Para os jovens crismandos, haverá tam-
bém neste fim de semana um retiro de prepa-
ração para o Crisma, enquanto que os adultos 
terão o seu retiro no domingo, dia 12. 
 

Encontro e convívio paroquial 
No próximo Domingo 5, o primeiro do mês, 
teremos o habitual encontro de convívio paro-
quial.  Convidamos a estar na missa das 
11h00, a que se seguirá o almoço para o qual 
se deverá inscrever nos serviços paroquiais. 
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