Paróquia de Cristo Rei
Algés - Miraflores

Chamados a Entrar na
Aliança Com Deus
À Mesa
da Palavra

O mistério da Aliança exprime a relação entre
Deus que chama através da sua Palavra e o homem que responde, sabendo claramente que
não se trata de um encontro entre dois contraentes iguais; aquilo que designamos por Antiga e
Nova Aliança não é um acto de entendimento
entre duas partes iguais, mas puro dom de Deus.
Por meio deste dom do seu amor, Ele, superando
toda a distância, torna--nos verdadeiramente
seus «parceiros», de modo a realizar o mistério
nupcial do amor entre Cristo e a Igreja. Nesta
perspectiva, todo o homem aparece como o destinatário da Palavra, interpelado e chamado a
entrar, por uma resposta livre, em tal diálogo de
amor. Assim Deus torna cada um de nós capaz
de escutar e responder à Palavra divina. O homem é criado na Palavra e vive nela; e não se
pode compreender a si mesmo, se não se abre a
este diálogo. A Palavra de Deus revela a natureza filial e relacional da nossa vida. Por graça,
somos verdadeiramente chamados a configurarnos com Cristo, o Filho do Pai, e a ser transformados n ’Ele.
Verbum Domini

Semana dos Seminários:
convidados a rezar e a visitar
É Deus quem nos salva e santifica. Sozinhos nada
podemos. Deus escolheu fazê-lo através de outros homens. É esta a razão de ser dos padres:
existem para dar a salvação de Deus. Ao mesmo
tempo os padres e aqueles que para essa vocação são chamados precisam do apoio constante
de todo o povo de Deus. A semana dos seminários, que começa este Domingo, tem como objectivo tornar presente a todos os fiéis a importância
da oração pelas vocações ao sacerdócio. Deus
quer dar-nos muitos e santos sacerdotes, mas isso
acontece se a Igreja, que somos todos nós, o pedir muito ao Pai do Céu. No Domingo dia 19 de
Novembro o Seminário Maior de Cristo Rei dos
Olivais estará aberto para acolher as comunidades cristãs, a partir das 15h e até às Vésperas
solenes por volta das 18h30. Todos são bemvindos!
Thomaz, Mário, Eliseu
Seminaristas dos Olivais em formação na nossa Paróquia

Reunião dos padres da
Vigararia de Oeiras

Na próxima quinta-feira, pela manhã, os sacerdotes e diáconos da nossa vigararia terão a sua
reunião mensal em Linda-a-Pastora, paróquia de
Queijas.

Dois Grupos da Acção Católica
na Paróquia de Algés

Sabia que há vários anos que se reúnem mensalmente na nossa paróquia dois grupos da Acção
Católica, um em Algés e outro em Miraflores? A
Acção Católica surge na Igreja em resposta à
necessidade de organização de um apostolado
laical. É Pio XI no Estatuto de 1931 quem define
a identidade da Acção Católica, que em Portugal nasce em 1934 (estruturada em diversos Movimentos apostólicos de Meio e outros). Trabalha
com base na: eclesialidade, secularidade, unidade à maneira de um corpo orgânico, comunhão
com a Hierarquia. Tem como método Ver-JulgarAgir em ordem a uma Revisão de Vida. Pretende
a evangelização dos meios sociais em que se
insere, ser escola de formação, participar na
construção de um Mundo mais justo e fraterno,
em constante referência ao Evangelho. Venha ter
connosco, para melhor conhecer a Acção Católica. Actualmente, é responsável pelo grupo de
Miraflores a Mariana Sotto Mayor e, pelo de
Algés, a Maria Lucette Cardoso.

A Nossa Paróquia Celebra
46 Anos de Existência

Na próxima quinta – feira, dia 15, celebraremos a missa das 19h00 em Algés agradecendo
ao Senhor os 46 anos de história desta nossa
comunidade paroquial. É de 15 de Novembro
de 1966 a data do decreto em que o Cardeal
Manuel Cerejeira criava a paróquia de Algés,
destacando-a da paróquia de Carnaxide. Era
então pároco de Carnaxide, desde 1943, o
padre Manuel dos Reis Escudeiro que passou a
ser o primeiro pároco da paróquia de Cristo –
Rei de Algés, permanecendo como tal até
1976. Aquando da criação da paróquia, as
localidades de Dafundo e Cruz Quebrada passaram a integrar a paróquia de Algés, tendo
sido criada a paróquia da Cruz QuebradaDafundo só alguns anos mais tarde.

Ó Maria
Ó Maria, Vós sois feliz porque acreditastes,
primeira na fé em Cristo, a imagem e a figura
da Igreja crente. Rogai a Deus por nós, para
que sejamos firmes na fé, na alegria do encontro com Cristo. Ó MARIA, Vós sois a Mãe
de Cristo Sacerdote, a humilde Serva do Senhor, a Mãe da Igreja crente. Rogai a Deus
pelos sacerdotes, para que sejam servos da fé
dos irmãos, na alegria de crer e no entusiasmo
de comunicar a fé. Ó MARIA, Vós sois a mulher do “Sim” total a Deus, sempre disponível à
vontade do Pai, a Rainha de todas as Vocações. Rogai a Deus pelos seminaristas, para
que reconheçam o amor de Deus, na resposta
decidida à sua vocação. Amen.
D. Virgílio do Nascimento Antunes oração para a semana dos seminários

