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Paróquia de Cristo Rei 
Algés - Miraflores 

 

À Mesa
da Palavra

21 e 22 de Junho: Depois do Sardinhal, o Arraial 
Nos próximos dias 21 e 22 deste mês, sexta – 
feira e Sábado, voltaremos a ter o tradicional 
arraial dos Santos Populares, no Centro Pastoral 
de Miraflores. Desta vez será organizado pelos 
adolescentes e jovens da nossa Paróquia, junta-
mente com as suas famílias. Venha participar, 
juntamente com a sua família e amigos. O Arrai-
al inicia pelas 18h00, prolongando-se ao serão. 

Peregr inação  à  Ter ra  Santa  
Vai sendo necessário encerrarmos as inscrições 
para a Terra Santa, que terá lugar de 3 a 9 de 
Setembro. Quem ainda pensa inscrever-se, pro-
cure fazê-lo nos próximos dias.  A Terra Santa, 
a terra onde Jesus e Maria nasceram, onde 
aconteceram os factos que vemos narrados nos 
Evangelhos, onde o Senhor chamou os apóstolos 
e caminhou com eles, onde realizou os seus mila-
gres, onde por nós morreu e foi sepultado, é o 
lugar cristão por excelência de peregrinação. 

sabia que...

A Palavra Divina  
Ilumina a Existência Humana 

 
A Palavra divina ilumina a existência humana e 
leva as consciências a reverem em profundida-
de a própria vida, porque toda a história da 
humanidade está sob o juízo de Deus: «Quando 
o Filho do Homem vier na sua glória, acompa-
nhado por todos os seus anjos, sentar-Se-á, en-
tão, no seu trono de glória. Perante Ele reunir-se
-ão todas as nações» (Mt 25, 31-32). No nosso 
tempo, detemo-nos muitas vezes superficialmen-
te no valor do instante que passa, como se fosse 
irrelevante para o futuro. Diversamente, o Evan-
gelho recorda-nos que cada momento da nossa 
existência é importante e deve ser vivido inten-
samente, 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; es-
tive na prisão e fostes ter comigo» (25, 35-36). 
Deste modo, é a própria Palavra de Deus que 
nos recorda a necessidade do nosso compromis-
so no mundo e a nossa responsabilidade diante 
de Cristo, Senhor da História.         Verbum Domini 

Só Vós Podeis Salvar-Nos!  
 
Pela Vossa graça e especial protecção da nossa 
Padroeira Maria Imaculada e do Anjo Custódio 
de Portugal, permiti, ó Deus, que a nossa terra 
nunca seja aniquilada pelo inimigo.  
Deus Santo, Deus Forte, Deus Todo-Poderoso, 
Deus Imortal, em união com todos os Santos An-
jos, pedimo-Vos auxílio e Benção para a nossa 
Pátria, por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amén.    
         Irmã Lúcia 

Santo António - 10 de Junho 
De seu nome Fernando de Bulhões, nasceu em 
Lisboa, de família nobre, à volta de 1195. 
Frequenta a escola da Catedral da Sé. Aos 15 
anos entra no Mosteiro de S. Vicente de Fora 
dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, 
donde partiu para o Mosteiro de Santa Cruz 
onde é ordenado sacerdote. Em 1220 torna-se 
Frade Franciscano no Eremitério de Santo An-
tão dos Olivais, de Coimbra e muda de nome. 
Em missão apostólica vai para Marrocos, ado-
ece gravemente e ao regressar ( para conva-
lescer) um forte vento encaminha o barco para 
as costas da Sicília. Em 1221 S. Francisco con-
voca-o para o Capítulo Geral da Ordem onde 
revelou os seus talentos de orador e pregador. 
Ensinou Teologia nas Escolas Franciscanas de 
Bolonha, Montpellier e Toulouse. Em Pádua 
prossegue a sua carreira de professor de Teo-
logia. Morre a 13 de Junho de 1231. É cano-
nizado em 1232 por Alexandre IV, ainda sem 
se completar um ano da sua morte; caso único 
na história da Igreja. Pio XII, em 1946, procla-
ma-o Doutor da Igreja e considera-o “ exímio 
teólogo e insigne mestre em matérias da ascé-
tica e mística”. 

São Barnabé  - 11 de Junho 
São Barnabé apóstolo, foi companheiro de 
São Paulo na pregação do Evangelho aos 
gentios. Natural da Ilha de Chipre, ali também 
morreu segundo a tradição.  Barnabé significa 
"filho da exortação" (Act 4, 36) ou "filho da 
consolação" e é sobrenome de um judeu-levita 
originário de Chipre. Foi um dos primeiros a 
abraçar o cristianismo, depois da ressurreição 
do Senhor. Generosamente vendeu um campo 
de sua propriedade entregando a quantia aos 
Apóstolos para as necessidades da Igreja (cf. 
Act 4, 37). Foi ele quem se fez garante da 
conversão de Saulo junto da comunidade cristã 
de Jerusalém (cf. Act 9, 27). Tendo sido envia-
do a Antioquia da Síria, foi buscar Paulo a 
Tarso, onde se tinha retirado, e transcorreu 
com ele um ano inteiro, dedicando-se à evan-
gelização daquela cidade, em cuja Igreja Bar-
nabé era conhecido como profeta e doutor (cf. 
Act 13, 1). Da Igreja de Antioquia Barnabé foi 
enviado em missão juntamente com Paulo, rea-
lizando o que se classifica como primeira via-
gem missionária do Apóstolo. 

sabia que...


