Paróquia de Cristo Rei
Algés - Miraflores

À Mesa
da Palavra

Verbum Domini

Celebrações de Natal

«No princípio já existia o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus (…)
e o Verbo fez-Se carne» (Jo 1, 1.14)

Terça – feira, dia 24
00h00 – Missa do Galo
(não há missa às 18h00, em Miraflores, nem às
19h15, em Algés)

Deus dá-Se-nos a conhecer como mistério de amor
infinito, no qual, desde toda a eternidade, o Pai exprime a sua Palavra no Espírito Santo. Por isso o
Verbo, que desde o princípio está junto de Deus e é
Deus, revela-nos o próprio Deus no diálogo de amor
entre as Pessoas divinas e convida-nos a participar
nele. Portanto, feitos à imagem e semelhança de
Deus amor, só nos podemos compreender a nós mesmos no acolhimento do Verbo e na docilidade à
obra do Espírito Santo. É à luz da revelação feita
pelo Verbo divino que se esclarece definitivamente o
enigma da condição humana.
Verbum Domini

O Presépio, Escola de Vida
O presépio é uma escola de vida, do qual podemos
aprender o segredo da verdadeira felicidade. Esta
não consiste em ter muita coisa, mas em sentir-se
amados pelo Senhor, em dar-se aos outros e no querer bem. Olhemos para o presépio: Nossa Senhora e
São José não parecem uma família de muita sorte;
tiveram o seu primeiro filho no meio de grandes dificuldades; e, no entanto, estão cheios de alegria interior, porque se amam, se ajudam, e, principalmente,
porque estão certos de que Deus está a operar na
sua história, o Qual se fez presente no pequeno Jesus. E quanto aos pastores? Que motivos teriam para
se alegrarem? Aquele recém-nascido não mudará
sua condição de pobreza e marginalização. Mas a
fé os ajuda a reconhecer no “menino envolto em panos e deitado numa manjedoura”, o “sinal” do cumprimento das promessas de Deus para todos os homens “que são do seu agrado” (Lc 2,12.14), inclusive
para eles!
Bento XVI

Glória a Ti, Senhor!
O teu nascimento ó Cristo, nosso Deus,
fez resplandecer no mundo a luz do conhecimento.
Nela os servos dos astros, ensinados pela estrela,
aprendem a adorar-Te, Sol de justiça,
e a conhecer-Te, Oriente do alto.
Glória a Ti, Senhor!
A Virgem hoje trouxe ao mundo o Eterno,
e a terra oferece uma gruta ao Inacessível.
Os anjos e os pastores louvam-n'O,
e os magos com a estrela se aproximam,
pois nascestes para nós menino, ó Deus eterno.
Tropário e Kondakion da Liturgia Bizantina do Natal do Senhor

Quarta – feira, dia 25
09h00 – Missa em Algés
11h00 – Missa em Algés
12h15 – Missa em Miraflores
18h00 – Missa em Miraflores
19h00 – Missa em Algés

Missão de Natal
na Paróquia da Cruz Quebrada
Os jovens da nossa paróquia vão levar a cabo na
vizinha paróquia da Cruz Quebrada, entre os dias
26 e 30 deste mês, a MISSÃO DE NATAL. São cinco
dias dedicados à oração, à partilha e à missão, onde procurarão levar o Amor de Jesus um pouco por
toda a parte: de porta a porta, nos lares, junto das
crianças e dos outros jovens, das famílias, etc.
Estamos particularmente convidados a participar em
algumas destas iniciativas, nomeadamente:
Sexta – Feira, 27
21h30 – “A Fé actua pela Caridade”: conferência e
debate, com o padre Filipe Santos
Sábado, 28
21h30 – Procissão em honra de Nossa Senhora,
saindo da igreja paroquial e passando por algumas
ruas da Cruz Quebrada e Dafundo
Domingo, 29
Dia dedicado às famílias, no dia da Sagrada
Família.
11h00 – Missa de Consagração das Famílias (igreja
da Cruz Quebrada)
12h30 – Almoço partilhado (a paróquia oferece a
sopa, as famílias levam algo para partilhar)
14h00 – Tarde de reflexão e de partilha sobre a
oração em família
16h15 – Oração do Terço pelas famílias (fim do
encontro)
21h30 – Noite de testemunhos vocacionais
Segunda – Feira, 30
21h30 – Vigília de Oração e encerramento da Missão de Natal
Nota sobre a hora das missas nesses dias na Cruz
Quebrada: Na quinta, sexta e segunda – feira, a
missa será às 18h00 e não às 9h00. No Sábado, a
missa será às 18h00 e não às 19h00.
Desperta, ó homem; por ti, Deus fez-se homem
Santo Agostinho
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