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À Mesa
da Palavra

Creio, Espero e Amo 
Creio, Senhor, mas fazei que eu creia com mais 
firmeza. Espero, Senhor, mas fazei que eu espe-
re com mais segurança. Amo, Senhor, mas fazei 
que eu ame com mais ardor. Arrependo-me, 
Senhor, mas fazei que me arrependa com mais 
força. Eu vos suplico, Senhor: que quereis que eu 
faça? Ensinai-me a cumprir vossa vontade, por-
que vós sois o meu Deus. Santo António Maria Claret 

A Palavra do Senhor 
Nunca devemos esquecer que, na base de to-
da a espiritualidade cristã autêntica e viva, 
está a Palavra de Deus anunciada, acolhida, 
celebrada e meditada na Igreja. A intensifica-
ção do relacionamento com a Palavra divina 
acontecerá com tanto maior decisão quanto 
mais cientes estivermos de nos encontrar, quer 
na Escritura quer na Tradição viva da Igreja, 
em presença da Palavra definitiva de Deus 
sobre o universo e a história. Cada um dos 
nossos dias seja plasmado pelo encontro reno-
vado 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). Façamos si-
lêncio para ouvir a Palavra do Senhor e medi-
tá-la, a fim de que a mesma, através da ac-
ção eficaz do Espírito Santo, continue a habi-
tar e a viver em nós e a falar-nos ao longo de 
todos os dias da nossa vida.        Verbum Domini  

Palestra: Vive a Amizade, Transmite a Fé 
Os grupos da Acção Católica organizaram 
para a próxima quarta – feira, dia 21, uma 
palestra intitulada “vive a Amizade, transmite 
a Fé”. Trata-se de uma iniciativa aberta, para 
a qual somos todos convidados, a ter lugar às 
15h00, na sala 1 da Paróquia, em Algés. 

Solenidade de  
Cristo Rei,  Patrono de Algés 

No próximo Domingo celebramos a solenidade 
de Cristo – Rei, padroeiro da nossa Paróquia. 
Para melhor vivermos este dia na fé e em ac-
ção de graças, haverá uma tarde de adora-
ção e de louvor na igreja paroquial, com início 
às 15h00, encerrando com a bênção do San-
tíssimo e vésperas solenes, às 18h15. Na euca-
ristia em Algés, às 11h00, rezaremos pelos 
paroquianos falecidos, nomeadamente Alice e 
Polycarpo Anjos e seus descendentes, que 
ofertaram a capela e o terreno onde se en-
contra edificada a nossa igreja paroquial. A 
eucaristia das 19h00 contará com a presença 
do Coral Cristo rei, que celebra também neste 
dia a festa do seu patrono. 

Os Grupos “À Mesa da Palavra”  
fazem 5 anos 

Foi há cinco anos que estes grupos se constituí-
ram na nossa Paróquia e se reúnem semanal-
mente, na igreja paroquial, em Miraflores, no 
salão paroquial e em casas particulares. Fo-
ram assim designados evocando a intimidade 
e partilha que se espera desses grupos de 
reflexão comunitária sobre a Palavra de Deus 
de cada Domingo. “À Mesa da Palavra” por-
que “é assim que a Igreja nos convida a aco-
lher a liturgia da Palavra em cada Domingo: 
um banquete de Vida preparado por Deus, 
onde o Seu Verbo nos é dado como alimento, 
tal como na mesa da Eucaristia.” Neste Ano da 
Fé, se não faz parte de nenhum grupo “À Me-
sa da Palavra” junte-se a algum dos existentes 
ou tome a iniciativa de constituir um novo e 
aprenderá a amar e conhecer melhor a Pala-
vra de Deus. 

Solenidade da Dedicação da Igreja 
Paroquial de Cristo – Rei de Algés 

A Dedicação de uma igreja é o rito litúrgico 
solene, presidido pelo bispo, pelo qual uma 
igreja ou um altar ficam consagrados e desti-
nados ao culto divino. Os traços característicos 
da dedicação de igrejas, após a entrada sole-
ne com aspersão e a proclamação da Palavra, 
são as ladainhas, a oração consacratória, a 
unção do altar e das paredes, a sua incensa-
ção e iluminação e, sobretudo, a celebração 
da Eucaristia. Na terça – feira, 20 de Novem-
bro, celebramos a dedicação da nossa igreja 
paroquial – momento propício para nos inter-
pelarmos se somos uma Igreja viva, fortalecida 
pelo Evangelho e pela Eucaristia, unida na ca-
ridade. Saibamos ser Templo de Deus vivo 
aberto a todos quantos O procuram. Na igreja 
dedicada, a celebração aniversaria é feita 
sempre com toda a solenidade. Teremos, as-
sim, vésperas solenes às 18h30, seguida da 
Eucaristia. Participemos, conscientes da nossa 
condição de Povo de Deus, presente nesta lo-
calidade concreta de Algés. 

Reunião da Direcção do Centro 
Social Paroquial 

A ter lugar no próximo dia 20, às 15h00, na 
igreja de Algés. 

Reunião geral de catequistas 
A ter lugar no próximo dia 22, às 21h30, no 
centro pastoral de Miraflores. 


