Paróquia de Cristo Rei
Algés - Miraflores

A Palavra Ilumina o Homem
À Mesa
da Palavra

A Palavra divina ilumina a existência humana
e leva as consciências a reverem em profundidade a própria vida, porque toda a história
da humanidade está sob o juízo de Deus:
«Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado por todos os seus anjos,
sentar-Se-á, então, no seu trono de glória.
Perante Ele reunir-se-ão todas as nações» (Mt
25, 31-32). No nosso tempo, detemo-nos muitas vezes superficialmente no valor do instante que passa, como se fosse irrelevante para
o futuro. Diversamente, o Evangelho recordanos que cada momento da nossa existência é
importante e deve ser vivido intensamente,
sabendo que cada um deverá prestar contas
da própria vida.
«Tive fome e destes-Me de comer, tive sede e
destes-Me de beber; era peregrino e recolhestes-Me; estava nu e destes-Me de vestir;
adoeci e visitastes-Me; estive na prisão e fostes ter comigo» (25, 35-36). Deste modo, é a
própria Palavra de Deus que nos recorda a
necessidade do nosso compromisso no mundo
e a nossa responsabilidade diante de Cristo,
Senhor da História.
Verbum Domini

Em Dia da Apresentação
do Senhor
Se queremos luz,
Ele veio para nos iluminar.
Se queremos força para resistir,
Ele veio para nos fortalecer.
Se queremos perdão,
Ele veio exactamente para nos perdoar.
Se queremos o dom do amor,
Para isso Ele se fez criança
E quis apresentar-se a nós
Pobre e humilde,
Para afastar de nós todo o temor.
Sto Afonso de Ligório

Ó Maria, Virgem Poderosa
Tu, grande e ilustre defensora da Igreja.
Tu, Auxílio maravilhoso dos cristãos,
Tu, terrível como exército ordenado em batalha.
Tu, que, só, destruíste toda heresia em todo o
mundo:
nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições,
defende-nos do inimigo; e na hora da morte,
acolhe a nossa alma no Paraíso. S. João Bosco

Bênção dos Bebés
nascidos no último ano e de seus pais
No próximo Domingo, dia 3, haverá a já habitual bênçãos das crianças nascidas ao longo
do último ano. Será na missa das 11h00, na
igreja paroquial de Algés. Esta bênção, que
acontece próximo da Festa da Apresentação
do Senhor, relembra o gesto de Maria e José
que levaram ao templo o seu Filho Jesus, para
o apresentarem ao Senhor. É um gesto de
gratidão, que recorda aos pais que os filhos
são Dom e Missão, não propriedade. Numa
sociedade onde as bases familiares aparecem
cada vez mais fragilizadas, rezemos por estas
e por todas as famílias.
Missa do primeiro Sábado, na capela de Algés de Cima
No próximo sábado, dia 3, tem lugar a habitual missa dos primeiros sábados, na capela
de Algés de Cima, às 17h00.
Assembleia Geral do Coral de Cristo - Rei
Realiza-se no dia 29, terça-feira, às 21h30,
no salão paroquial de Algés.
Curso sobre a Fé e a Arte, em Miraflores
Inicia a 11 de Fevereiro o segundo semestre
da Escola de Leigos com o curso “Fé e Arte”.
Os encontros serão à segunda-feira, das
21h30 às 23h00, no centro pastoral de Miraflores. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas nos serviços paroquiais, em Algés, ou directamente na Escola de Leigos.
Todo o trabalho interessa a Deus
Como relacionar Deus com o mundo do trabalho? Frequentemente o stress com que vivemos
o nosso dia a dia no local de trabalho, a desmotivação e angustias muitas vezes sentidas,
as decisões difíceis que por vezes temos de
tomar e até mesmo as nossas próprias ambições, fazem-nos muitas vezes esquecer que
Deus está connosco no nosso trabalho. Independentemente da nossa profissão e das funções por nós desempenhadas, o nosso trabalho interessa a Deus. Um ciclo de 6 sessões
subordinadas ao tema "Deus no trabalho" irá
decorrer na nossa paróquia entre os dias 07
de Fevereiro e 14 de Março, no centro pastoral de Miraflores, destinado não só àqueles
que trabalham mas também aos que já trabalharam ou aos que pensam vir a trabalhar no
futuro. Para mais informações, queiram por
favor contactar os serviços
Encontros para casais
Nas próximas terças – feiras, dias 5, 19 e 26
de Fevereiro e 5 de Março vão realizar-se
quatro encontros para casais cujos temas são,
respectivamente: “recebo-te para sempre”,
“todos os dias da nossa vida”, “o dom do casal” e “o tempo da família”. Estes encontros
têm lugar na paróquia de Santa Maria de
Belém, às 21h30 e quem desejar poderá participar mediante a inscrição para o endereço
electrónico: amornaocansa@sapo.pt
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