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Segunda-Feira, Dia 7 de Dezembro
Nesta segunda-feira somos convidados a participar
no habitual retiro paroquial de Advento, orientado
este ano pelo padre Leone Orlando, no centro
pastoral de Miraflores. Inicia com a oração de
Laudes, às 10h00, e termina ás 18h00 com a missa
vespertina da Imaculada Conceição. Ao almoço será
servida uma refeição leve. Durante todo o dia
estarão sacerdotes disponíveis para atender de
confissão quem o desejar.

Cristo é o Fruto de Todos
Maria é símbolo da abertura a Deus e aos outros;
escuta activa, que interioriza, assimila, na qual a
Palavra se torna forma de vida. (...) 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. Como nos recorda Santo Ambrósio,
cada cristão que crê, em certo sentido, concebe e gera
em si mesmo o Verbo de Deus: se há uma só Mãe de
Cristo segundo a carne, segundo a fé, porém, Cristo é
o fruto de todos. Portanto, o que aconteceu em Maria
pode voltar a acontecer em cada um de nós
diariamente na escuta da Palavra e na celebração dos
Sacramentos.

Verbum Domini

Virgem Santa e Imaculada
Toda sois Formosa, ó Maria!
em Vós Se fez carne a Palavra de Deus.
Suscitai em todos nós um renovado desejo de
santidade:
na nossa palavra, refulja o esplendor da verdade,
nas nossas obras, ressoe o cântico da caridade,
no nosso corpo e no nosso coração, habitem pureza e
castidade, na nossa vida, se torne presente toda a
beleza do Evangelho.
Ajudai-nos a permanecer numa escuta atenta da voz
do Senhor:
o grito dos pobres nunca nos deixe indiferentes,
o sofrimento dos doentes e de quem passa necessidade
não nos encontre distraídos, a solidão dos idosos e a
fragilidade das crianças nos comovam, cada vida
humana sempre seja, por todos nós, amada e
venerada.
Toda sois Formosa, ó Maria!

                            Papa Francisco

Ciclo de Encontros sobre os Refugiados
Na próxima quinta-feira, dia 10, vai realizar-se o
terceiro e último encontro deste ciclo sobre a
realidade dos Refugiados, às 21h30, no Centro
Pastoral de Miraflores. Pretendemos assim
comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos,
que acontece precisamente neste dia.

Segunda-feira, dia 7 de Dezembro
Teremos neste dia o nosso habitual retiro paroquial de
Advento, no centro pastoral de Miraflores. Inicia com as
laudes, às 10h00, e termina às 18h00 com a missa
vespertina da Imaculada Conceição. 

Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa
Senhora - Hora da Santa Missa

Celebramos esta terça-feira a solenidade de Nossa
Senhora da Conceição, Padroeira de Portugal. A
missa vespertina e do dia serão as habituais em dia
de domingo.

Confissões em Tempo de Advento
No próximo domingo, dia 13 de dezembro, com início
ás 15h, haverá celebração penitencial e confissões na
igreja paroquial, em Algés. Estarão vários sacerdotes
presentes, procuremos confessarmo-nos neste dia.

Domingo, dia 13, início do Ano da Misericórdia
no Patriarcado de Lisboa.

No dia de Nossa Senhora da Conceição, o Santo Padre
dá início, em Roma, ao Ano da Misericórdia. No
Patriarcado de Lisboa, o senhor Patriarca dá início a
este ano com a abertura da Porta da Misericórdia, ás
11h30, na Sé Catedral de Lisboa. Seria importante que
a nossa Paróquia de Algés estivesse também
representada.

Venda de Natal e Semana da Caridade
Está a decorrer a habitual venda de Natal no espaço
da garagem. Façamos aí as nossas compras de
Natal, e assim estaremos a ajudar o nosso Centro
Social que se debate com bastantes dificuldades
financeiras.

Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos
Cruz Quebrada - Dafundo

Almoço de convívio e angariação
Desta vez será no segundo Domingo do mês
(13 de Dezembro) o almoço de convívio
paroquial e de angariação. Procure participar
e convide a sua família e os seus amigos. Como 
é habitual, as inscrições poderão ser feitas no
atendimento paroquial.

Imaculada Conceição – 8 De Dezembro
Há muitos séculos que celebramos a Imaculada Conceição de
Nossa Senhora, a 8 de Dezembro. Há três séculos e meio
(1646) tomámo-la por rainha e padroeira de Portugal. Há
cento e cinquenta anos, o bem-aventurado Papa Pio IX definiu
dogmaticamente esta verdade. (…) Uma verdade referente a
Maria e principalmente a Cristo. A Cristo, porque a verdade
de Maria reflecte sempre a verdade essencial do seu Filho:
"Declaramos, proclamamos e definimos que a doutrina que
sustenta que a santíssima Virgem Maria foi preservada imune
de toda a mancha da culpa original no primeiro instante da
sua concepção por singular graça e privilégio de Deus
omnipotente, em atenção aos méritos de Cristo Jesus Salvador
do género humano, é revelada por Deus e deve ser portanto
firme e constantemente crida por todos os fiéis" (Pio IX, bula
Ineffabilis Deus, 8 de Dezembro de 1854). (…) Com aquela
definição dogmática, Pio IX não inovava, antes esclarecia a fé
da Igreja.

D. Manuel Clemente
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