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Santa  Cecília  
 

Cidadã do Império Romano e de família patrícia 
(aristocrata do império romano), Cecília cedo se 
converteu ao Cristianismo, tendo feito voto de 
castidade e consagrado a sua vida a Deus.  Seu 
pai forçou-a a casar-se com Valeriano, também 
patrício, a quem Cecília converteu ao Cristianis-
mo, conseguindo que ele respeitasse os seus vo-
tos.  Ambos foram condenados ao martírio, tendo 
Santa Cecília sido decapitada em Roma, entre 
os anos 222 e 230.  O seu culto é antiquíssimo.   
Foi escolhida pelos músicos para sua Padroeira 
pois, segundo documentos muito antigos, ela gos-
taria de cantar louvores a Deus, fazendo-se 
acompanhar por música instrumental.  A Igreja 
festeja a sua memória a 22 de Novembro. 
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Só Deus Responde à Sede que está 
no Coração de cada Homem! 

 

Neste diálogo com Deus, compreendemo-nos a 
nós mesmos e encontramos resposta para as 
perguntas mais profundas que habitam no nosso 
coração. De facto, a Palavra de Deus não se 
contrapõe ao homem, nem mortifica os seus an-
seios verdadeiros; pelo contrário, ilumina-os, 
purifica-os e realiza-os. Como é importante, 
para o nosso tempo, descobrir que só Deus res-
ponde à sede que está no coração de cada ho-
mem! Infelizmente na nossa época, sobretudo no 
Ocidente, difundiu-se a ideia de que Deus é 
alheio à vida e aos problemas do homem; pior 
ainda, de que a sua presença pode até ser 
uma ameaça à autonomia humana. Na realida-
de, toda a economia da salvação mostra-nos 
que Deus fala e intervém na história a favor do 
homem e da sua salvação integral. Verbum Domini 

Encerramento do Ano da Fé  
no Domingo, dia 24  

No próximo Domingo, solenidade de Cristo-Rei, 
iremos participar na peregrinação diocesana 
ao santuário de Nossa Senhora dos remédios, 
em Peniche. A peregrinação encerra assim na 
nossa Diocese o Ano da Fé e será desta forma 
que, também na nossa Paróquia, assinalaremos 
o dia do nosso padroeiro, Cristo-Rei. Teremos 
autocarros à nossa disposição, que sairão de 
Algés às 13h00 e regressarão no fim do dia. As 
inscrições deverão ser feitas no atendimento 
paroquial, em Algés.  
 
Missão na Cruz Quebrada, em Tempo de Natal 
Entre os dias 26 e 30 de Dezembro um grupo 
de jovens participará numa iniciativa missioná-
ria na área da nossa Paróquia. Haverá um con-
junto de actividades para as quais seremos con-
vidados a participar, como uma vigília de ora-
ção, uma procissão de velas, um encontro de 
famílias e vários serões temáticos. A Missão diri-
ge-se, em primeiro lugar, a quantos se encon-
tram afastado de Deus e da Igreja, o que se 
torna urgente entre nós pois a Cruz Quebrada 
é certamente “terra de missão”. Como podemos 
nós participar?  Para além da nossa oração e 
incentivo com que certamente acolheremos estes 
jovens, pedimos às famílias que se disponham a 
receber em suas casas dois ou três rapazes ou 
raparigas durante estes dias. O que se pede a 
estas famílias é que os recebam nas noites des-
tes dias, oferecendo-lhes de manhã o pequeno-
almoço. Durante o dia eles estarão pela Paró-
quia a participar na Missão de Natal. Quem 
estiver disponível para este acolhimento, deverá 
inscrever-se no atendimento paróquia, sendo-
lhes aí fornecido mais pormenores sobre o que 
se pede a estas famílias. 

Tenhamos a Cada Dia:  
 
uma certa lágrima para todas as dores; 
um certo sorriso para todas as alegrias;  
um perdão para todas as ofensas;  
uma certa mão, que se estenda a todas as 
necessidades;  
um coração, que ame todos os homens;  
uma oração para todas as horas. 
         P. Alfonso Milagro 

Sem Deus Tudo é Insuficiente 
 

É importante que o dia comece e acabe com a 
oração; que escutemos Deus na leitura da Sa-
grada Escritura; que Lhe digamos os nossos de-
sejos e as nossas esperanças, as nossas alegrias 
e sofrimentos, os nossos erros e o nosso agrade-
cimento por cada coisa bela e boa, e que des-
te modo sempre O tenhamos diante dos nossos 
olhos como ponto de referência da nossa vida.  
                                                          Bento XVI 

O desejo de meditar não se adquire com os 
esforços do nosso espírito, senão com uma doce 
e tranquila humildade de coração.  
       S. Francisco de Sales 


