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sabia que...

Deus Fala a Cada um de Nós  
  
É importante que cada cristão viva em contac-
to e em diálogo pessoal com a palavra de 
Deus, que nos é dada na Sagrada Escritura. 
Este nosso diálogo com ela deve ter sempre 
duas dimensões: por um lado, deve ser um diá-
logo realmente pessoal, porque Deus fala com 
cada um de nós através da Sagrada Escritura 
e cada um tem uma mensagem. Devemos ler a 
Sagrada Escritura não como palavra do pas-
sado, mas como Palavra de Deus que se dirige 
também a nós e procurar compreender o que 
o Senhor nos quer dizer. Mas para não cair no 
individualismo devemos ter presente que a Pa-
lavra de Deus nos é dada precisamente para 
construir comunhão, para nos unir na verdade 
no nosso caminho para Deus. Portanto, ela, 
mesmo sendo sempre uma palavra pessoal, é 
também uma Palavra que constrói comunidade, 
que constrói a Igreja.      Bento XVI, Papa Emérito 

Retiro Quaresmal dos Sacerdotes  
Nesta semana que inicia vai realizar-se o 
segundo retiro para sacerdotes, em Fátima. 
Estará a participar o senhor padre António. 
Rezemos pelos bons frutos destes exercícios 
espirituais.  

Promessas no nosso  
Agrupamento escutista  

No próximo sábado, na missa das 19h00, vá-
rios escuteiros do nosso Agrupamento farão as 
suas promessas. Este acontecimento central do 
ano escutista é preparado numa vigília de 
oração que se vai realizar na sexta – feira, às 
21h30.  

As Contas da Nossa Paróquia  
Estão já afixadas, em Algés e Miraflores, as 
contas da nossa Paróquia relativamente ao 
ano de 2013. Também aqui se faz sentir a cri-
se financeira que estamos a viver, com quebras 
significativas de receitas, nomeadamente nos 
ofertórios das missas e no contributo paroquial.  
Apelamos à generosidade de todos. Seria mui-
to bom que novas famílias se associassem ao 
contributo paroquial, dentro das suas possibili-
dades, e que as ofertas da missa pudessem 
também aumentar.  

Curso de Introdução à Bíblia: II Módulo  
Inicia na próxima terça-feira o II módulo do 
curso de introdução à Bíblia. Este módulo trata 
o Evangelho de São João, e decorre em qua-
tro sessões. Não deixe participar: aprenda a 
conhecer melhor a Sagrada escritura pois, co-
mo escreveu São Jerónimo, “ignorar as Escritu-
ras é ignorar o próprio Cristo”. O curso tem 
lugar no centro pastoral de Miraflores, entre 
as 21h30 e as 23h00.  

Tempo de Conversão  
 
O tempo presente é tempo de conversão. Con-
fessa o que fizeste, quer por palavras quer 
por obras, de noite ou de dia. Confessa-o no 
tempo favorável e receberás o tesouro celeste 
no dia da salvação.  Purifica a tua ânfora, pa-
ra que receba a graça com maior abundância; 
porque a remissão dos pecados é dada a to-
dos por igual, mas a comunicação com o Espíri-
to Santo é concedida segundo a proporção da 
fé de cada um. Se trabalhares pouco, pouco 
receberás; mas se trabalhares muito, recebe-
rás uma grande recompensa.  Se tens alguma 
coisa contra alguém, perdoa. Aproximas-te 
para receber o perdão dos pecados: é preciso 
que também tu perdoes a quem te ofendeu.  
           São Cirilo de Jerusalém  
 
 
 

São José,  
Esposo da Virgem Santa Maria  

 
A devoção a S. José é muito antiga, sabendo-
se de uma igreja dedicada ao seu nome já no 
séc. IV. O culto a S. José desenvolve-se sobre-
tudo a partir do Séc. XIV. Pio IX, em 1870, 
proclamou-o padroeiro universal da Igreja 
(solenidade de 19 de Março); Pio XII instituiu a 
1 de Maio a festa de S. José operário. João 
XXIII introduz o nome de S. José no Cânone 
Romano da Missa.  
 

Servo Fiel, Humilde e Silencioso 
São José faz das mãos a sua glória: 
Mãos que trabalham, mãos que rezam, mãos 
unidas, 
Em plena doação à vontade divina 
E ao coração dos outros. 
 
As mãos de São José são mãos sagradas, 
Nelas concentra a alma em oração, 
E com elas defende e ampara o Deus-Menino 
E com elas defende e ampara a Virgem-Mãe, 
Por desígnio de Deus. 
 
Servo fiel, humilde e silencioso, 
Mártir da solidão em longo exílio, 
São José nos ensina a caminhar na vida, 
A edificar na fé a paz dos nossos lares 
E a renovar o mundo. 

Hino da Liturgia das Horas 


