
Ano da Fé - Acreditando Temos a Vida 
O Dia da Evangelium Vitae, dedicada ao tes-
temunho do Evangelho da vida, em defesa da 
dignidade da pessoa desde o primeiro instan-
te até ao seu último momento natural será a 
16 de Junho, com a Santa Missa presidida pe-
lo Santo Padre às 10h30 locais, na Praça de 
S. Pedro. Ao longo de toda a semana terão 
lugar iniciativas de preparação, da responsa-
bilidade de várias paróquias, associações e 
movimentos. No dia 15 em vários pontos da 
cidade, uma catequese sobre a Evangelium 
Vitae para os vários grupos linguísticos, conclu-
ída com a Santa Missa. Das 14h às 17h a pe-
regrinação ao Túmulo do Apóstolo S. Pedro. 
Das 15h às 18h, Adoração Eucarística e Sacra-
mento da Penitência, em várias Igrejas. Às 
20h30, Procissão de Velas e Vigília. 

Paróquia de Cristo Rei 
Algés - Miraflores 

 

À Mesa
da Palavra

Arraial na Paróquia, dia 21 e 22 
Na próxima sexta – feira e sábado, dias 21 e 
22, voltaremos a organizar o Arraial na nossa 
Paróquia. Estes momentos festivos de convívio, 
permitem o encontro entre os paroquianos que 
o dia a dia nem sempre proporciona. Venha 
participar e traga a sua família e os seus ami-
gos. Em ambos os dias, o Arraial inicia às 
18h00, prolongando-se pelo serão. 
 

Catequese Paroquial 
Já estão abertas as inscrições para o próximo 
ano de catequese. É importante que todos nos 
empenhemos em convidar os nossos familiares, 
amigos e vizinhos com filhos em idade de cate-
quese a inscrevê-los na catequese paroquial. As 
fichas de inscrição estão na mesa à entrada da 
igreja em Algés e em Miraflores. Podeis entre-
gá-las em mão e, se necessário, devolvê-las 
preenchidas na Paróquia. 
 

Educação Moral e Religiosa Católica 
Os pais cristãos devem proporcionar aos filhos 
a frequência desta disciplina que existe para 
todos os níveis do ensino básico e secundário. 
Não se trata de catequese, que é ministrada na 
paróquia, mas de uma hora semanal dedicada 
ao aprofundamento e vivência dos valores cris-
tãos, tão necessários às crianças e jovens dos 
nossos dias, mesmo no que toca à sua relação 
com a escola e com as matérias escolares. A 
disciplina é de inscrição livre, devendo os pais 
indicar no acto de inscrição que a pretendem 
para os seus filhos. 

«Livro de Oração» Por Excelência – 
O Livro dos Salmos 

Enquanto orações, os Salmos constituem mani-
festações da alma e da fé, em que todos se 
podem reconhecer e nos quais se comunica 
aquela experiência de particular proximidade 
de Deus, à qual cada homem é chamado. E é 
toda a complexidade do existir humano que se 
concentra na complexidade das diversas formas 
literárias dos vários Salmos: hinos, lamentações, 
súplicas individuais e comunitárias, cânticos de 
acção de graças, Salmos sapienciais e outros 
géneros que se podem encontrar nestas compo-
sições poéticas. (…) É em última análise um livro 
de louvores, que ensina a dar graças, a cele-
brar a grandeza do dom de Deus, a reconhecer 
a beleza das suas obras e a glorificar o seu 
Nome santo. Tomemos portanto na nossa mão 
este livro santo, deixemo-nos ensinar por Deus a 
dirigir-nos a Ele, façamos do Saltério uma guia 
que nos ajude e nos acompanhe quotidiana-
mente no caminho da oração. E perguntemos 
também nós, como os discípulos de Jesus: 
«Senhor, ensinai-nos a rezar!» (Lc 11, 1) 

Bento XVI 

Ser Reflexo de Jesus 
Toda a nossa existência, todo o nosso ser deve 
proclamar o Evangelho aos quatro ventos; toda 
a nossa pessoa deve respirar Jesus, todos os nos-
sos actos, toda a nossa vida devem proclamar 
que estamos com Jesus, devem mostrar a ima-
gem da vida evangélica; todo o nosso ser deve 
ser uma pregação viva, um reflexo de Jesus, um 
perfume de Jesus, alguma coisa que proclame 
Jesus, que faça ver Jesus, que brilhe como uma 
imagem de Jesus.                     Charles de Foucauld 

Desejo Viver Contigo 
Amor me pedes, meu Deus, e amor me dás; o 
Teu amor é amor do céu, e o meu, amor mistura 
de terra e céu; o teu é infinito e puríssimo; o 
meu, imperfeito e limitado.  Seja eu, meu Jesus, 
desde hoje, tudo para Ti, como Tu és tudo para 
mim. Que Te ame sempre, como Te amaram os 
Apóstolos; e os meus lábios beijem os Teus ben-
ditos pés, como os beijou a Madalena converti-
da. Vê e escuta os extravios do meu coração 
arrependido, como escutaste Zaqueu e a Sama-
ritana. Deixa-me reclinar a minha cabeça no 
Teu peito sagrado como o Teu discípulo amado 
São João. Desejo viver contigo, porque és vida 
e amor.                              Santa Teresa de Lisieux 
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