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À Mesa
da Palavra

Solenidade da Dedicação  
da nossa Igreja Paroquial  

O aniversário da dedicação de uma igreja pa-
roquial é celebrado festivamente em cada pa-
róquia. O templo, onde uma comunidade cristã 
nasce para a fé pelo baptismo é congregada, 
no Dia do Senhor, para celebrar a Eucaristia, 
torna-se assim a imagem da própria Comunida-
de Cristã. Na próxima quarta – feira, dia 20, 
celebramos o 36º aniversário da dedicação da 
nossa igreja. Vamos assinalar este dia com na 
Eucaristia das 19h00, celebrada solenemente.  
 

Encerramento do Ano da Fé  
no Domingo, dia 24  

No próximo Domingo, solenidade de Cristo-Rei, 
iremos participar na peregrinação diocesana 
ao santuário de Nossa Senhora dos remédios, 
em Peniche. A peregrinação encerra assim na 
nossa Diocese o Ano da Fé e será desta forma 
que, também na nossa Paróquia, assinalaremos 
o dia do nosso padroeiro, Cristo-Rei. Teremos 
autocarros à nossa disposição, que sairão de 
Algés às 13h00 e regressarão no fim do dia. As 
inscrições deverão ser feitas no atendimento 
paroquial, em Algés.  
 
Palestra  - "Mas quando voltar o Filho do Ho-
mem encontrará fé sobre a terra? " (Lc 18,8) 

Os grupos da Acção Católica da nossa Paró-
quia, como anualmente acontece, na semana 
que antecede a Solenidade de Cristo Rei, orga-
nizaram para a próxima 2ª Feira, dia 18, pelas 
15.00H, na Sala1da Paróquia, em Algés, uma 
tarde de Partilha Cristã, subordinada ao tema 
“Mas quando voltar o Filho do Homem encon-
trará Fé sobre a Terra?”. Para nos ajudar a re-
flectir estará connosco a Irmã Franciscana Missi-
onária de Maria Ana Luisa e a Dr.ª Maria Mar-
garida Condado da Equipa Diocesana da Ac-
ção Católica, Lisboa. Trata-se de uma iniciativa 
aberta, para a qual estamos todos convidados. 
 
“Projecto Amigo”, em Algés: campanha 
da Caritas para recolha de roupa usada  
Foi colocado diante da igreja de Algés, junto 
aos ecopontos, um contentor da Caritas destina-
do à recolha de roupa e a outros objectos pes-
soais como cintos, malas, sapatos e brinquedos. 
O primeiro objectivo desta campanha é o for-
necimento das lojas solidárias da Caritas Dioce-
sana. A restante roupa recolhida pretende ser 
encaminhada para reciclagem, nomeadamente 
através da empresa social de natureza coope-
rativa. O valor económico gerado pelo reapro-
veitamento das roupas recolhidas vai reverter 
para o Fundo Diocesano de Emergência Social 
“Igreja Solidária” e IPSS da Diocese com difi-
culdades sinalizadas. A nossa Paróquia continu-
ará a apoiar através da Conferência Vicentina 
as pessoas carenciadas que nos pedem roupa, 
mas a oferta ultrapassa em muito a procura, 
pelo que esta iniciativa permitirá encaminhar 
mais eficazmente este tipo de donativos.  

Só Deus Responde à Sede que está 
no Coração de cada Homem! 

 

Neste diálogo com Deus, compreendemo-nos a 
nós mesmos e encontramos resposta para as 
perguntas mais profundas que habitam no nosso 
coração. De facto, a Palavra de Deus não se 
contrapõe ao homem, nem mortifica os seus an-
seios verdadeiros; pelo contrário, ilumina-os, 
purifica-os e realiza-os. Como é importante, 
para o nosso tempo, descobrir que só Deus res-
ponde à sede que está no coração de cada ho-
mem! Infelizmente na nossa época, sobretudo no 
Ocidente, difundiu-se a ideia de que Deus é 
alheio à vida e aos problemas do homem; pior 
ainda, de que a sua presença pode até ser 
uma ameaça à autonomia humana. Na realida-
de, toda a economia da salvação mostra-nos 
que Deus fala e intervém na história a favor do 
homem e da sua salvação integral. Verbum Domini 

Tenhamos a Cada Dia:  
 
uma certa lágrima para todas as dores; 
um certo sorriso para todas as alegrias;  
um perdão para todas as ofensas;  
uma certa mão, que se estenda a todas as 
necessidades;  
um coração, que ame todos os homens;  
uma oração para todas as horas. 
         P. Alfonso Milagro 

Responsável: Pároco de Algés | Redacção: Paróquia de Algés | Tel: 214 116 767 | Fax: 214 112 624 | Email: paroquia.alges@netcabo.pt | WEB: http://cristoreidealges.wordpress.com 

O desejo de meditar não se adquire com os 
esforços do nosso espírito, senão com uma doce 
e tranquila humildade de coração.  
       S. Francisco de Sales 


