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sabia que...

Procissão das Velas em Algés - 31 de Maio 
Na próxima sexta - feira realiza-se a procis-
são de velas na Paróquia, em honra de Nos-
sa Senhora de Fátima. Começa na igreja pa-
roquial, às 21h00, e termina diante da cape-
la de Nossa Senhora do Cabo, em Algés de 
Cima. 
 

Semana da Fé:  
Conferência do Senhor Patriarca 

O Sr. Cardeal-Patriarca irá proferir uma con-
ferência no âmbito do Ano da Fé que será 
transmitida em directo via internet. A Confe-
rência terá lugar na Igreja de São João de 
Deus, em Lisboa, no dia 30 de Maio às 21h30, 
sendo as paróquias convidadas a participar, 
em directo, nesta conferência. Conjuntamente 
com Algés reunimo-nos mesma hora, na sala 1 
da paróquia de Algés, para acompanharmos 
esta conferência. No final serão, em directo, 
colocadas questões por participantes noutros 
locais da Diocese. 
 

Semana da Fé: duas exposições 
EXPOSIÇÃO CREDO - Arte e expresso da Fé 
Tem como objectivo apresentar várias expres-
sões artísticas do Credo e está patente nos 
Claustros do Mosteiro de São Vicente de Fora. 
EXPOSIÇÃO - A Fé na Caridade 
Tem como objectivo divulgar como, no Patriar-
cado de Lisboa, a Fé se tem manifestado nos 
gestos de solidariedade e caridade, quer 
através da acção institucional, quer através 
das acções espontâneas dos crentes. Estará 
patente no Centro Comercial Fonte Nova, em 
Benfica, entre os dias 2 e 14 de Junho. 
 

Solenidade do Corpo de Deus 
Entre as 13h e as 16h, na Sé, haver Adoração 
do Santíssimo Sacramento. A habitual Solene 
Procissão do Corpo de Deus, que tem início às 
17h e que vai percorrer diversas ruas da cida-
de de Lisboa, começando e terminando em 
frente da Sé, com a bênção do Santíssimo Sa-
cramento. 
 

Arraial 
Nos próximos dias 31 de Maio/1 de Junho e 
21/22 de Junho haverá Arraial na nossa Pa-
róquia. Trata-se de uma iniciativa tradicional 
muito importante de angariação de fundos 
para as actividades da Paróquia, do Centro 
Social e dos Escuteiros, mas também um encon-
tro de convívio entre os paroquianos e outros 
amigos que nos visitam. Colabore trazendo os 
seus familiares e amigos. 

À Mesa
da Palavra

Maria é Feliz, Porque Acreditou 
Segundo a Escritura, a alegria é fruto do Espíri-
to Santo (cf. Gl 5, 22), que nos permite entrar 
na Palavra e fazer com que a Palavra divina 
entre em nós e frutifique para a vida eterna. 
Esta relação íntima entre a Palavra de Deus e a 
alegria aparece em evidência precisamente na 
Mãe de Deus. Recordemos as palavras de San-
ta Isabel: «Feliz daquela que acreditou que 
teriam cumprimento as coisas que lhe foram di-
tas da parte do Senhor» (L c 1, 45). Maria é 
feliz porque tem fé, porque acreditou, e, nesta 
fé, acolheu no seu ventre o Verbo de Deus para 
O dar ao mundo. A alegria recebida da Pala-
vra pode agora estender-se a todos aqueles 
que na fé se deixam transformar pela Palavra 
de Deus.          Verbum Domini 
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S. Justino - Visitação de Nossa 
Senhora – 31 de Maio 

Maio é o mês dedicado à particular devoção 
de Nossa Senhora. A Igreja encerra -o com a 
Festa da Visitação da Virgem Maria à sua 
prima Santa Isabel.  Esta festa foi instituída, 
por Urbano VI, em 1441, porém a referência 
mais antiga da invocação de Nossa Senhora 
da Visitação pertence à Ordem Franciscana, 
em 1263.  Os portugueses celebram-na desde 
1495 dado que o rei D. Manuel I, escolheu 
Nossa Senhora da Visitação como Padroeira 
da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, e 
de todas as outras do reino.  A Bíblia narra 
que Maria viajou para a casa da família de 
Zacarias logo após a anunciação do Anjo. 
Neste acontecimento, narrado por S. Lucas, se 
reflecte uma "visitação" mais profunda: a de 
Deus a seu povo, saudada com  júbilo pelo pe-
queno João, o maior entre os nascidos de mu-
lher (cf. Mt 11, 11), ainda no ventre materno.  
A direcção da viagem da Virgem santíssima é 
particularmente significativa: da Galileia à 
Judeia, como o caminho missionário de Jesus 
(cf. Lc 9,51). O encontro das duas Mães é a 
verdadeira explosão de salvação, de alegria 
e de louvor ao Criador. Dele resultou a oração 
da Ave  Maria e o cântico do "Magnificat".  

Santíssima Trindade 
Espírito Santo 
Vem ao meu coração 
E atrai-me a Ti com o teu poder, 
Dai-me caridade e temor. 
Cristo, livra-me de todo o mau pensamento 
E aquece-me com o teu ardentíssimo amor. 
Meu Pai, santo e bondoso, meu Senhor 
Ajuda-me em todo trabalho  Santa Catarina de Sena     


