Paróquia de Cristo Rei
Algés - Miraflores

Diálogo de Amor
À Mesa
da Palavra

Todo o homem aparece como o destinatário da
Palavra, interpelado e chamado a entrar, por
uma resposta livre, em tal diálogo de amor. Assim
Deus torna cada um de nós capaz de escutar e
responder à Palavra divina. O homem é criado na
Palavra e vive nela; e não se pode compreender
a si mesmo, se não se abre a este diálogo. A Palavra de Deus revela a natureza filial e relacional
da nossa vida. Por graça, somos verdadeiramente
chamados a configurar-nos com Cristo, o Filho do
Pai, e a ser transformados n’Ele.
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 anseios verdadeiros;
pelo contrário, ilumina-os, purifica-os e realiza-os.
Verbum Domini

Em Tempo de Advento
Mal seria, muito mal seria, que desejássemos uma
sociedade mais justa e mais capaz, mas sem nos
convertemos realmente ao bem comum de todos,
que só assim será de cada um. Os primeiros cristãos, que tanto esperavam o Advento do seu Senhor, traduziam essa expectativa num grande
desprendimento de quanto os distraísse dela. E
assim mesmo tudo chegava para todos: «Eram
assíduos ao ensino dos Apóstolos, à união fraterna, à fracção do pão e às orações. […] Todos os
crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum.
Vendiam terras e outros bens e distribuíam o dinheiro por todos, de acordo com as necessidades
de cada um» (Act 2, 42 ss).
Será um quadro ideal, diríamos, mas tanto mais
real quanto mais vivermos em Advento, pois onde
estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso
coração (cf. Lc 12, 34). Se, em Cristo, tivermos o
coração no Deus de todos, praticaremos a justiça,
dando a cada um o que lhe é devido, e saborearemos finalmente o dulcíssimo fruto da paz. A paz
que será para «todas as nações», como magnificamente anunciou Isaías profeta, e que só será
nossa quando for universal.
Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa
Esperamos o Verbo procedente do silêncio.
S. Inácio de Antioquia

Semana da Caridade
Prolongaremos ainda durante esta semana na nossa
Paróquia a “Semana da Caridade”. Com os bens alimentares oferecidos ou o dinheiro recolhido melhoraremos neste Natal o cabaz alimentar que entregamos a
cerca de 145 famílias carenciadas da nossa Paróquia.

Dia de Retiro Paroquial
Nesta segunda – feira, dia 16, vai realizar-se o retiro em tempo de Advento, no centro pastoral de Miraflores. Será orientado pelo padre Jorge Anselmo,
capelão do hospital São Francisco Xavier. O retiro
começa às 10h00, com a oração de Laudes, e termina com a missa das 18h00, em Miraflores. No intervalo de almoço será servida uma refeição ligeira.

Celebração Penitencial e Confissões
No próximo Domingo, dia 22 de Dezembro, às
15h00, teremos na nossa igreja paroquial a celebração penitencial seguida de confissões durante a tarde, com a presença de vários sacerdotes. Organizemo-nos para poderemos celebrar em caminho comunitário de conversão, o Sacramento da Misericórdia.

Ó Maria!
Suscita em todos nós
um renovado desejo de santidade:
na nossa palavra
resplandeça o esplendor da verdade,
nas nossas obras
ressoe o canto da caridade,
no nosso corpo e no nosso coração
habitem pureza e castidade,
na nossa vida
torne-se presente
toda a beleza do Evangelho…
Ajuda-nos a permanecer
na escuta atenta da voz do Senhor:
o grito dos pobres
nunca nos deixe indiferentes,
o sofrimento dos doentes
e de quem passa por necessidade
não nos encontre distraídos,
a solidão dos idosos e
a fragilidade das crianças
nos comovam,
toda a vida humana
seja por todos nós sempre
amada e venerada…
Faz com que não percamos
o significado do nosso caminho terreno:
a gentil luz da fé
ilumine os nossos dias,
a força consoladora da esperança
oriente os nossos passos,
o calor contagioso do amor
anime o nosso coração,
os olhos de todos nós
permaneçam bem fixos em Deus,
onde está a verdadeira alegria.
Tu és a Toda Bela, ó Maria!
Escuta a nossa oração,
acolhe a nossa súplica...

Papa Francisco
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