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Paróquias Irmãs 
Cristo Rei de Algés e Santa Cruz de Angolares  
No passado domingo, dia das Missões, oficiali-
zou-se a união de oração e missão entre a 
nossa paróquia e a paróquia de Angolares, 
em São Tomé e Príncipe. Esta paróquia, uma 
das mais pobres de São Tomé e Príncipe, é 
composta por 14 comunidades, algumas muito 
isoladas e abandonadas. O seu jovem pároco, 
o padre João Nazaré, foi o primeiro padre 
diocesano formado nos seminários do Patriar-
cado que, actualmente, continuam a receber 
seminaristas de São Tomé. 
Uma congregação de irmãs Teresianas, de ori-
gem angolana, desenvolve há anos um admi-
rável trabalho educativo junto das meninas e 
das jovens das comunidades mais abandona-
das. Vários  cristãos oriundos de São Tomé, 
participam hoje activamente na vida da nossa 
paróquia, na catequese, coros, pastoral juvenil, 
etc. Da nossa parte asseguraremos a comu-
nhão da nossa oração e ajuda fraterna. Um 
grupo de jovens paroquianos começou já a sua 
preparação para participar durante o próxi-
mo mês de Agosto numa missão em Angolares, 
com especial enfoque na evangelização e na 
caridade. Rezemos por esta iniciativa e acom-
panhemo-la com interesse. 
 

O Bolo do Dia de Todos os Santos 
Uma tradição muito rica e difundida, neste dia 
de Todos os Santos, é a entrega de doces, es-
pecialmente às crianças. Ligada à celebração 
da santidade, ela traduz a beleza, a alegria e 
a doçura do caminho de santidade, que todos 
somos chamados a percorrer.  Como no passa-
do ano, podemos levar, no final das missas do 
dia 1, 2 e 3, bolos para oferecer aos amigos e 
vizinhos, especialmente a quem não frequenta 
a Igreja, como testemunho de alegria e de 
partilha fraterna, que resplandece na vida dos 
santos de todos os tempos. Pedimos que dei-
xem 1 € por cada bolo, para fazer face às 
despesas desta iniciativa. 
 
Eucaristia com os Novos Universitários, em Algés 
Na Eucaristia das 19h00 do próximo Domingo, 
dia 3, vamos agradecer e consagrar os jovens 
que acabam de entrar nas universidades. Con-
videm os vossos amigos, filhos e netos universi-
tários para esta celebração, que será prepa-
rada pelos jovens da nossa Paróquia. 

Tesouro Inesgotável  
 

Ao abrires o Santo Evangelho pensa que não só 
tens de saber o que ali se narra - obras e ditos 
de Cristo - mas também tens de vivê-lo. Tudo, 
cada ponto relatado, se recolheu, pormenor a 
pormenor, para que o encarnes nas circunstân-
cias concretas da tua existência.  
         São Josemaria Escrivá  
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Horário das Missas:  
 

Na Sexta-feira, dia 1, Todos os Santos 
Como é do conhecimento de todos, a Santa Sé 
condescendeu com o pedido do Governo Portu-
guês de suspender o feriado do dia 1 de No-
vembro. Esta suspensão de feriado, no entanto, 
não dispensa os cristãos de participarem na 
Eucaristia que continua a ser de preceito, em 
dia santo de guarda. 
Para  que  todos  possamos  participar  na 
Eucaristia, haverá missas nos seguintes horários: 
 
Quinta-feira 31, às 18h00, missa vespertina, em Miraflores 
Quinta-feira 31, às 19h15, missa vespertina, em Algés 
Sexta-feira  1, às 11h00, missa do dia, em Algés 
Sexta-feira  1, às 18h00, missa do dia, em Miraflores 
Sexta-feira  1, às 19h00, missa do dia, em Algés 
 
No Sábado, 2, Comemoração dos Fiéis Defuntos: 
09h00, em Algés 
18h00, em Miraflores 
19h15, em Algés 
 
 

Entrega das Bem-aventuranças 
Na Eucaristia da Solenidade de Todos os San-
tos, no dia 1 de Novembro, às 19h00, na Igre-
ja Paroquial de Cristo Rei de Algés, os adoles-
centes que frequentam a catequese no 7.º volu-
me recebem as Bem-Aventuranças, caminho de 
santidade. Em 10 de Junho deste ano, na cele-
bração da Eucaristia de manhã, o Papa Fran-
cisco lembrava que as Bem-Aventuranças são a 
«nova lei para aqueles que foram salvos e têm 
o seu coração aberto à salvação. A lei dos que 
foram libertados com a liberdade do Espírito 
Santo». 
 

A nossa oração não pode ficar reduzida a uma 
hora, ao Domingo; é importante encontrar dia-
riamente o Senhor.     Papa Francisco  


