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Retiro Para Senhoras
Separadas/Divorciadas

Respondendo ao Papa Francisco, na exortação
apostólica Amoris Laetitia, a Paróquia de Algés vai
organizar um retiro para senhoras separadas e/ou
divorciadas que não voltaram a casar. O retiro terá
lugar no Seminário de São Paulo, em Almada,
iniciando na noite do dia 20 de Maio e terminando no
dia 22, Domingo, com a Missa das 12h15. Quem
estiver nesta situação e deseje participar poderá
contactar a Paróquia através do seu e-mail ou telefone
fixo, ou então contactar directamente o pároco.
Rezemos todos pelos bons frutos deste retiro.

Abrir Caminhos de Paz
Neste Domingo, dia 8, realiza-se um encontro com a
presença do Sheik David Munir, Imã da Mesquita de
Lisboa e do nosso Pároco, Cónego Daniel Henriques,
sobre o tema “Abrir Caminhos de Paz”. Neste encontro
iremos conhecer melhor a cultura e a religião islâmica,
assim como partilhar de que modo as diferenças
culturais e religiosas poderão ser caminho de paz e
não de divisão. O Encontro tem lugar no Centro
Pastoral de Miraflores, pelas 16h.

Maria É Feliz, Porque Acreditou
Segundo a Escritura, a alegria é fruto do Espírito
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 Santa Isabel:
«Feliz daquela que acreditou que teriam
cumprimento as coisas que lhe foram ditas 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 Palavra
pode agora estender-se a todos aqueles que na fé
se deixam transformar pela Palavra de Deus.
Cada um dos nossos dias seja plasmado pelo
encontro renovado com Cristo, Verbo do Pai feito 
carne: Ele está no início e no fim de tudo, e n’Ele todas
as coisas subsistem (cf. Cl 1, 17).

Verbum Domini

Elevado Aos Céus, Ó Deus!...
Vós, que permanecestes encerrado no seio de uma mãe,
que fostes criado daquilo que criastes…
Vós, a quem o velho Simeão admirou a pequenez e viu
a grandeza.
Vós, que por nós sofrestes a fome e a sede
e vos fatigaste por nosso amor…
Vós que fostes preso, flagelado, coroado de espinhos,
Crucificado e trespassado pela lança,
Vós, morto e sepultado,
Elevado aos céus, ó Deus!...

Santo Agostinho

Dia Mundial das Comunicações Sociais –
8 De Maio

Iniciativa decorrente do Concílio Vaticano II celebra-se
este ano o 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais
subordinado ao tema: ” Comunicação e Misericórdia um
encontro fecundo». Na sua mensagem para este dia o
papa Francisco diz-nos que “As palavras podem construir
pontes entre as pessoas, as famílias, os grupos sociais, os
povos. E isto acontece tanto no ambiente físico como no
digital. Assim, palavras e acções hão-de ser tais que nos
ajudem a sair dos círculos viciosos de condenações e
vinganças que mantêm prisioneiros os indivíduos e as
nações, expressando-se através de mensagens de ódio.
Ao contrário, a palavra do cristão visa fazer crescer a
comunhão e, mesmo quando deve com firmeza condenar
o mal, procura não romper jamais o relacionamento e a
comunicação. Como filhos de Deus, somos chamados a
comunicar com todos, sem exclusão.”

Procissão das Velas, na Paróquia da
Cruz Quebrada

Na próxima sexta – feira, dia 13, a nossa paróquia terá a
sua Procissão das Velas em honra de Nossa Senhora. Inicia às
21h00 na igreja paroquial e termina na mesma igreja. O
itinerário será o seguinte: Rua Bento de Jesus Caraça (Igreja);
Travessa Pinto Correia; Rua Policarpo Anjos; Rua Paulo
Duque; >>>

A Missão Educativa e o Sacramento do
Matrimónio 

Para os pais cristãos a missão educativa, radicada como
já se disse na sua participação na obra criadora de
Deus, tem uma nova e específica fonte no sacramento do
matrimónio, que os consagra para a educação
propriamente cristã dos filhos, isto é, que os chama a
participar da mesma autoridade e do mesmo amor de
Deus Pai e de Cristo Pastor, como também do amor
materno da Igreja, e os enriquece de sabedoria,
conselho, fortaleza e de todos os outros dons do Espírito
Santo para ajudarem os filhos no seu crescimento humano
e cristão.

São João Paulo II, Familiaris Consortio, 1981, n. 38/I

>>> Rua Direita do Dafundo; Rua Clemente Vicente; Rua
Pereira Palha; Travessa José Maria da Costa; Rua Direita do
Dafundo; Rua Joseph Black; Rua Egas Moniz; Rua Mata de São
Mateus; Rua São João de Deus (à direita); Rua Joseph Black;
Rua Direita do Dafundo; Rua Sacadura Cabral; Rua Bento de
Jesus Caraça (Igreja); Se a procissão passa à sua porta, não
deixe de assinalar a sua casa com algum sinal da sua fé.

Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos
Cruz Quebrada - Dafundo
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