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Visita da Imagem Peregrina de Nossa
«E donde me é dado que venha ter comigo a mãe
do meu Senhor?» (Lc 1,43). Partilhamos e sentimos a
alegria de Santa Isabel, por causa da Visita de
Maria. Ela traz o Senhor, ela toma-nos pela mão e
conduz-nos ao Salvador, Ela canta de alegria pelas
maravilhas de Deus e ensina-nos a ser filhos, como
Mãe da Misericórdia, Rainha de Portugal, Senhora
da Paz. Vamos todos recebê-La.

“Felizes os que Ouvem a Palavra de Deus
e a Põem em Prática” (Lc 11, 28)

A escuta da Palavra de Deus é prioritária para o nosso
compromisso ecuménico. Com efeito, não somos nós que
realizamos ou organizamos a unidade da Igreja. A
Igreja não se faz a si mesma e não vive por si própria,
mas da palavra criadora que provém da boca de
Deus. Ouvir a Palavra de Deus em conjunto; praticar a
lectio divina da Bíblia, ou seja, a leitura ligada à 
oração; deixar-se surpreender pela novidade da
Palavra de Deus, que nunca envelhece e jamais se
esgota; superar a nossa surdez por aquelas palavras
que não concordam com os nossos preconceitos e as
nossas opiniões; ouvir e estudar, na comunhão dos fiéis
de todos os tempos; tudo isto constitui um caminho a
percorrer para alcançar a unidade na fé, como
resposta à escuta da Palavra.

Bento XVI

Ó Bem-Aventurada Virgem Maria
Mãe de Deus...
confio ao teu Coração misericordioso
toda a minha vida...
Obtém-me, ó minha doce Senhora,
verdadeira caridade,
com a qual eu possa amar de todo o coração
o teu santíssimo Filho e a Ti, depois dele,
acima de todas as coisas,
e o próximo em Deus e por Deus.

S. Tomás de Aquino

A Igreja Mestra e Mãe Para os Cônjuges
em Dificuldade (III)

Paulo VI, com profundo intuito de sabedoria e de amor,
não fez outra coisa senão dar voz à experiência de tantos
casais quando na sua encíclica escreveu: «O domínio do
instinto, mediante a razão e a vontade livre, impõe sem
dúvida uma ascese para que as manifestações afectivas
da vida conjugal sejam segundo a ordem recta e
particularmente para a observância da continência
periódica. Mas esta disciplina própria da pureza dos
esposos, muito longe de prejudicar o amor conjugal,
confere-lhe pelo contrário um mais alto valor humano. Isto
exige um esforço contínuo, mas graças ao seu benéfico
influxo, os cônjuges desenvolvem integralmente a sua
personalidade, enriquecendo-se de valores espirituais:
aquela traz à vida familiar frutos de serenidade e de paz
e facilita a solução de outros problemas; favorece a
atenção para com o consorte, ajuda os esposos a superar
o egoísmo, inimigo do amor, e aprofunda o sentido da
responsabilidade deles no cumprimento dos seus deveres.
Os pais adquirem então a capacidade de uma influência
mais profunda e eficaz na educação dos filhos»

S. João Paulo II, Familiaris Consortio, 33/IV

NO SANTUÁRIO DE NOSSA
SENHORA DA ROCHA

Acolhimento.
23:00 Vigília nocturna (Laus perene)

1 DE FEVEREIRO DE 2016
10:00 Ao colo de Maria (oração com as crianças e idosos dos
centros sociais)
13:00 Santa Missa e despedida
14:30 Entrega da Imagem (para a Vigararia da Amadora)

PARÓQUIA DE CRISTO REI DE
ALGÉS/MIRAFLORES
31 DE JANEIRO DE 2016

18:00 Terço (Igreja da Santíssima Trindade)
18:30 Saudação a Nossa Senhora junto à Cruz
18:40 Descida para Algés:
Av. General Norton de Matos - Estrada das Romeiras -
Rua Marcos Portugal - Rua José Duro - Rua José
Duarte Pedroso - Rua Victor Duarte Pedroso - Avenida
da República (Capela de Nossa Senhora do Cabo) -
Rua Ernesto da Silva - Rua de Olivença (Irmãs
Franciscanas Hospitaleiras) - Rua Parque Anjos (União
de Freguesias) - Igreja Paroquial de Algés. Rua João
Chagas. ESTAÇÃO BREVE JUNTO AO CRUZEIRO. Rua
Direita do Dafundo.

O dom da comunhão
Com o coração confiante invocamos do Pai celeste, por
meio de Jesus Cristo único Sacerdote e Mediador e por
intercessão da Virgem Maria, do Apóstolo Paulo e de todos
os Santos, o dom da comunhão plena de todos os cristãos, a
fim de que possa resplandecer «o sagrado mistério da
unidade da Igreja» como sinal e instrumento de
reconciliação para o mundo inteiro.

Papa Francisco, 25.1.2014

PARÓQUIA DO SENHOR JESUS DOS
AFLITOS DA CRUZ QUEBRADA/DAFUNDO
Rua Sacadura Cabral - Rua de Jesus Bento Caraça.
Igreja Paroquial da Cruz Quebrada:

19:00 Santa Missa
20:00 Oração: Maria Mãe dos Escutas
21:00 Procissão de velas até ao Santuário de
Nossa Senhora da Rocha

Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos
Cruz Quebrada - Dafundo
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