Paróquia de Cristo Rei
Algés - Miraflores

Antigo Testamento
Verdadeira Pedagogia Divina

À Mesa
da Palavra

A «economia» do Antigo Testamento destinavase sobretudo a preparar, a anunciar profeticamente e a simbolizar com várias figuras (cfr. 1
Cor. 10,11) o advento de Cristo, redentor universal, e o do reino messiânico. Mas os livros do
Antigo Testamento, segundo a condição do género humano antes do tempo da salvação estabelecida por Cristo, manifestam a todos o conhecimento de Deus e do homem, e o modo com
que Deus justo e misericordioso trata os homens.
Tais livros, apesar de conterem também coisas
imperfeitas e transitórias, revelam, contudo, a
verdadeira pedagogia divina. Por isso, os fieis
devem receber com devoção estes livros que
exprimem o vivo sentido de Deus, nos quais se
encontram sublimes doutrinas a respeito de
Deus, uma sabedoria salutar a respeito da vida
humana, bem como admiráveis tesouros de preces, nos quais, finalmente, está latente o mistério
da nossa salvação.
Verbum Dei

Encontros de Preparação Para o Crisma
Vão iniciar no Domingo, dia 30 deste mês, os
encontros de preparação para o Crisma para
jovens e adultos. Quem não completou ainda a
sua Iniciação Cristã não deixe de tomar este
ano a decisão de o fazer, preparando-se para
receber o sacramento da Confirmação. Os encontros serão aos domingos, às 16h30.

Escola de Leigos
Retomamos em Outubro a Escola de Leigos no
Centro Pastoral de Miraflores. Como habitual,
os encontros realizam-se às segundas – feiras,
entre as 21h30 e as 23h00. Este ano, os dois
semestres versarão sobre o Ano da Fé, sendo o
primeiro semestre ministrado pela Dra Ana Jorge com o nome “As grandes testemunhas da
fé”. As inscrições poderão ser feitas nos serviços
paroquiais em Algés, ou directamente na Escola
de Leigos.

Nós Te Pedimos, Senhor
Faz de nós, água fresca para os outros, pão
partilhado para os irmãos, luz para os que caminham nas trevas, vida para os que erram na
sombra da morte. Sê Tu, Senhor, a vida do
mundo. Guia-nos, Senhor, para a tua Páscoa.
Juntos, caminharemos ao teu encontro, levaremos a tua cruz, saborearemos a comunhão da
tua ressurreição. Conjuntamente, caminharemos
para a Jerusalém celeste, em direcção ao Pai.
Cardeal Carlo Maria Martini

André Kim Taegon
Primeiro sacerdote mártir coreano. Foi ordenado em 1845 e martirizado em 1846, junto com
103 companheiros: foram canonizados por João Paulo II, na sua visita a Seul, em Maio de
1984. Conta-se que, enquanto aguardava a
sua execução, encorajava os irmãos na fé com
expressões que faziam eco de maneira impressionante da oração que Jesus dirigiu ao Pai
pelos seus Discípulos. "Não vos deixeis impressionar pelas calamidades - suplicava ele -, não
percais a coragem e não volteis atrás no serviço de Deus, mas antes, seguindo as pegadas
dos santos, promovei a glória da sua Igreja e
mostrai-vos verdadeiros soldados e súbditos de
Deus. Mesmo se sois muitos, sede um só coração; recordai-vos sempre da caridade; apoiaivos e ajudai-vos uns aos outros, e esperai pelo
momento em que Deus terá piedade de vós".

Centro de Convívio de Idosos
40 Anos de Vida

O centro de Convívio de Idosos é uma valência
do Centro Social Paroquial Cristo Rei de Algés.
Completou, este ano, 40 anos de existência e
foi o primeiro a ser criado no Concelho de Oeiras. Funciona, de 2ª a 6ª Feira, nas instalações
da Paróquia, sitas na Praceta da Av.ª dos Combatentes da Grande Guerra. Aos idosos que o
frequentam, cerca 25/dia, é-lhes servido lanche e participam em actividades diversas - culturais e recreativas - algumas das quais no exterior como, por exemplo, dando passeios, visitando museus. Semanalmente participam na
Eucarístia que se celebra no Salão Paroquial
de que são os principais destinatários. Querereis conhecer-nos melhor? Venha visitar-nos.

Noite de Oração Pela Catequese
Paroquial

Já retomámos a catequese das crianças e adolescentes. Trata-se de uma missão de especial
importância, pois nela se aprende a conhecer e
a amar o Senhor e a Sua Igreja, por ela se
preparam e recebem os Sacramentos, nela
tomam consciência da sua missão na Igreja e no
mundo. Este ano, são cerca de 450 crianças as
crianças que recebem catequese semanal
acompanhadas por 62 catequistas. Para consagrarmos ao Senhor a nossa Catequese Paroquial, vamos ter no próximo Sábado, dia 22, às
21h30, na igreja paroquial em Algés uma vigília de oração para toda a Comunidade e, de
forma particular, para as famílias das crianças
e jovens a frequentar a Catequese.

sabia que...

