
“ANIMAI OS VOSSOS CORAÇÕES”
«Animai os vossos corações», diz a Escritura. Como
podemos fazer isto? A ajuda não nos falta: é a
Palavra de Deus. De facto, enquanto tudo é
passageiro e mutável, a Palavra do Senhor não é
passageira. Se as vicissitudes da vida nos fazem
sentir desorientados e todas as certezas parecem
abaladas, temos uma bússola para encontrar a
orientação, temos uma âncora para não ir à deriva.
E aqui o modelo que nos é oferecido é o dos
profetas, ou seja, daquelas pessoas que Deus
chamou para que falem em seu nome.(…) Cada
cristão, em virtude do Baptismo, recebeu a
dignidade profética: possa cada um redescobri-la
e alimentá-la, com uma escuta assídua da Palavra
divina. 

Bento XVI

SENHORA
Em Vós, ó cheia de graça,
alegram-se todas as criaturas,
a milícia angélica e a estirpe humana.
Templo santificado,
paraíso espiritual,
glória virginal,
de Vós, ó Maria, tomou carne e se fez homem
Aquele que é o nosso Deus.

São Basílio de Cesareia

Confissões
Retomamos a Peregrinação dos Primeiros Sábados ao
Santuário de Fátima em Reparação e Desagravo ao
Imaculado Coração de Maria. No próximo mês dia 2 de
Abril 2022. Saída de Algés às 8 h; Via Sacra nos
Valinhos; Regresso às 16h20. Inscrições e pagamento no
acolhimento paroquial até 23 de Março. Havendo lista
de espera dá-se prioridade. A simples inscrição não
garante a reserva. Colaboremos! Que o Espírito Santo
nos ilumine a todos.

Ministros Extraordinários da Comunhão
3 Abril — 15h.

A renovação de mandato de ministros extraordinários
da Sagrada Comunhão na Vigararia de Oeiras é no
Domingo, dia 3 de Abril, às 15h., na Igreja de Linda-a-
Velha. 

Via Sacra
Durante o tempo da Quaresma ter-se-á em cada sexta-
feira o exercício da Via-Sacra. 
Assim:
15h00 Cruz Quebrada
17h00 Miraflores
18h00 Algés

Concerto Solidário — Ucrânia — 3 Abril — 15h.
No dia 3 de Abril, às 15h, no Salão Paroquial, Praceta
dos Combatentes da Grande Guerra, o convite é para
participar no concerto solidário com angariação de bens
essenciais em favor da Ucrânia. Para reservas e
informações 963904796 (SMS ou Whatsapp) e
concertosolidario.pqam@gmail.com  
Continuemos vigilantes na oração, no jejum, na ajuda
caritativa e na conversão de vida perante o mal da
guerra e os seus terríveis efeitos.

Recolecção em preparação para a Páscoa
11 de Abril

A recolecção em preparação para a Páscoa, para as
paróquias de Algés e Cruz Quebrada será na segunda-
feira da Semana Santa, em Miraflores, entre as 10h e
as 13h.

Confissões — 11 de Abril
O pároco recebe, para ouvir as confissões dos fiéis às
18h00 de segunda, terça, quinta e sexta-feira, em
Algés (no escritório, por razões de prevenção sanitária).
No dia 11 de Abril, segunda-feira da Semana Santa,
estarão disponíveis sacerdotes para ouvir as confissões
dos fiéis:
15h00 - 19h00 — Algés
21h00 - 23h00 — Miraflores

Renúncia Quaresmal
A renúncia quaresmal de 2021 juntou 117.614,32 €, no
Patriarcado, destinados à Cáritas Diocesana de Lisboa,
para continuar a responder às necessidades geradas
pela pandemia. A renúncia deste ano será destinada
em parte à Diocese de Palai (Índia) a favor do seu
hospital, que atende especialmente a população mais
pobre; e em parte à Cáritas Diocesana de Lisboa, para
apoiar as necessidades do povo ucraniano, duramente
atingido pela guerra. Como habitualmente, os envelopes
para esta finalidade encontram-se à entrada da Igreja,
de modo a poder colocá-los com o valor da sua
renúncia nos cestos do ofertório, no Domingo de Ramos.
Se usar outro envelope, que não o do Patriarcado, por
favor identifique claramente no exterior escrevendo
"renúncia quaresmal”. De outro modo presume-se que se
trata de oferta para a paróquia.

Terço dos homens — Quintas-feiras
Algés, 19h30

São vários os relatos de grupos de homens reunidos
para rezar o terço. Os mais recentes, na origem da
instituição oficial do movimento, colocam-se no contexto
do Movimento Apostólico de Schoenstatt. A Providência
Divina aproveitou-se da iniciativa de um pequeno grupo
de homens que rezava o Terço na rua enquanto as
esposas participavam de reuniões das Coordenadoras
da Mãe Peregrina do Movimento de Schoenstatt. Muitos
são os frutos desta oração. Como homem, venha e
participe! 

40 dias pela Vida!
"Antes que saísses do seio de tua mãe, Eu te consagrei."
(Jr 1, 5). De 2 de Março a 10 de Abril, venha rezar
pelo fim do aborto, pelos bebés não-nascidos e suas
mães. Informações, local e turnos de oração em
40diaspelavida.org/

Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos
Cruz Quebrada - Dafundo
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Face à crise humanitária proveniente da Guerra, a Fundação 
Centro Cultural de Belém tomou a iniciativa de promover 
duas acções sob o nome "+380: Ligar à Ucrânia", ligando o
acto de solidariedade à construção de uma ponte entre
Belém e Lviv, onde o Hnat Khothevych of Culture foi trans-
formado em posto de operação logística e ajuda humanitária.
AS INICIATIVAS:
Dia 29 março, 19h, Grande Auditório CCB - CONCERTO Ucrânia.
Dias 26 a 30 março, 9h - 21h - recolha de BENS (ver o tipo de bens 
nos cartazes e em cristoreidealges.com)  
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CCB: Ponte Belém - Lviv 
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