Paróquia de Cristo Rei
Algés - Miraflores

Maria é Feliz, Porque Acreditou
À Mesa
da Palavra

Segundo a Escritura, a alegria é fruto do Espírito Santo (cf. Gl 5, 22), que nos permite entrar
na Palavra e fazer com que a Palavra divina
entre em nós e frutifique para a vida eterna.
Esta relação íntima entre a Palavra de Deus e a
alegria aparece em evidência precisamente na
Mãe de Deus. Recordemos as palavras de Santa Isabel: «Feliz daquela que acreditou que
teriam cumprimento as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor» (L c 1, 45). Maria é
feliz porque tem fé, porque acreditou, e, nesta
fé, acolheu no seu ventre o Verbo de Deus para
O dar ao mundo. A alegria recebida da Palavra pode agora estender-se a todos aqueles
que na fé se deixam transformar pela Palavra
de Deus.
Verbum Domini
Solenidade do Corpo de Deus
Entre as 13h e as 16h, na Sé, haverá Adoração
do Santíssimo Sacramento. A habitual Solene
Procissão do Corpo de Deus, que tem início às
17h e que vai percorrer diversas ruas da cidade de Lisboa, começando e terminando em
frente da Sé, com a bênção do Santíssimo Sacramento.
Sardinhada, no próximo sábado
Sardinhal: foi este o nome encontrado para
uma sardinhada em jeito de arraial. Será no
próximo sábado, dia 1, a partir das 18h00, no
centro pastoral de Miraflores. Convívio festivo e
angariação de fundos para o qual estamos todos convidados a participar.

S. Justino - 1 de Junho

sabia que...

Tertuliano chamou-lhe filósofo e mártir. Nasceu, por
volta do ano 100, na Palestina em Neápole, antiga Siquém, no seio de uma família greco-latina; foi
educado no paganismo mas procura a verdade.
Converte-se ao cristianismo “com a mente, com o
coração e com as obras”(“Diálogo com Trifão”); e,
convencido que, “aquele que, podendo, não anuncia a verdade, deve dar contas a Deus” vai para
Roma. O prefeito Giunio Rustico condena-o à morte por volta do ano 165. Pertence ao grupo dos
Apologistas. Das diversas obras, em defesa da
religião, apenas se conservam as duas Apologias e
o Diálogo de Trifão.

Santíssima Trindade
Espírito Santo
Vem ao meu coração
E atrai-me a Ti com o teu poder,
Dai-me caridade e temor.
Cristo, livra-me de todo o mau pensamento
E aquece-me com o teu ardentíssimo amor.
Meu Pai, santo e bondoso, meu Senhor
Ajuda-me em todo trabalho Santa Catarina de Sena

XX Aniversário da Freguesia de Algés
No contexto da celebração do XX aniversário
da freguesia de Algés, haverá celebração da
Eucaristia na próxima segunda – feira, dia 27,
às 11h00, na capela de Nossa Senhora do Cabo, em Algés de Cima.
Procissão das Velas – 31 de Maio
É já na próxima sexta – feira o dia da procissão de velas na nossa Paróquia, em honra de
Nossa Senhora de Fátima. Começa na igreja
paroquial, às 21h00, e termina diante da capela de Nossa Senhora do Cabo, em Algés de
Cima. O itinerário, neste ano, será o seguinte:
IGREJA PAROQUIAL; R. JOÃO CHAGAS; R.
PARQUE ANJOS; R. DE OLIVENÇA; R. ERNESTO
DA SILVA; AV. DOS COMBATENTES; RUA LATINO COELHO; AV. DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS; R. MARGARIDA PALLA; PRAÇA INFANTE
D. PEDRO; R. GENERAL FERREIRA MARTINS; AV.
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS; PARAGEM
JUNTO DOS BOMBEIROS; AV. DOS BOMBEIROS VOLUNÁTRIOS; AV. GENERAL NORTON
DE MATOS; R. MARCOS PORTUGAL; R. JOS
DUARTE PEDROSO;R. VICTOR DUARTE PEDROSO; R. FRANCISCO DUARTE PEDROSO; CAPELA DE NOSSA SENHORA DO CABO.
Pedimos a divulgação através da colocação dos
folhetos pequenos nas caixas do correio , que
se podem encontrar à entrada da igreja e
através de cartazes que podem ser pedidos no
atendimento paroquial.
Semana da Fé: Conferência do Senhor Patriarca
O Sr. Cardeal-Patriarca irá proferir uma conferência no âmbito do Ano da Fé que será transmitida em directo via internet. A Conferência
terá lugar na Igreja de São João de Deus, em
Lisboa, no dia 30 de Maio às 21h30, sendo as
paróquias convidadas a participar, em directo,
nesta conferência. Em Algés reunimo-nos à mesma hora, na sala 1 da Paróquia, para acompanharmos esta conferência. No final serão, em
directo, colocadas questões por participantes
noutros locais da Diocese.
Semana da Fé: Duas Exposições
Exposição Credo - Arte e expressão da Fé
Tem como objectivo apresentar várias expressões artísticas do Credo e está patente nos
Claustros do Mosteiro de São Vicente de Fora.
Exposição - A Fé na Caridade
Tem como objectivo divulgar como, no Patriarcado de Lisboa, a Fé se tem manifestado nos gestos de solidariedade e caridade, quer através
da acção institucional, quer através das acções
espontâneas dos crentes. Estará patente no
Centro Comercial Fonte Nova, em Benfica, entre
os dias 2 e 14 de Junho.
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