
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 

Paróquia de Cristo Rei 
Algés - Miraflores 

 

À Mesa
da Palavra

Maria é Feliz, Porque Acreditou 
Recordemos as palavras de Santa Isabel: 
«Feliz daquela que acreditou que teriam 
cumprimento as coisas que lhe foram ditas da 
parte do Senhor» (L c 1, 45). Maria é feliz 
porque tem fé, porque acreditou, e, nesta fé, 
acolheu no seu ventre o Verbo de Deus para 
O dar ao mundo. A alegria recebida da Pa-
lavra pode agora estender-se a todos aque-
les que na fé se deixam transformar pela Pa-
lavra de Deus. Cada um dos nossos dias seja 
plasmado pelo encontro renovado com Cristo, 
Verbo do Pai feito carne: Ele está no início e 
no fim de tudo, e n’Ele todas as coisas subsis-
tem (cf. Cl 1, 17).   Verbum Domini 

Procissão das Velas em Algés - 31 de Maio 
No próximo sábado, dia 31, teremos a Procis-
são das Velas em honra de Nossa Senhora de 
Fátima, que passará por várias ruas da nossa 
paróquia. Com alegria, demos testemunho da 
nossa fé participando devotamente na mesma 
e, se passar à nossa porta, ornamentemos as 
nossas janelas com os sinais habituais: velas, 
colchas, flores, etc. A Procissão inicia na igreja 
paroquial, às 21h31, e termina diante da ca-
pela de Nossa Senhora do Cabo, em Algés 
de Cima. Passará pelas seguintes ruas: 
IGREJA PAROQUIAL (início); R. JOÃO CHA-
GAS; R. PARQUE ANJOS; R. DE OLIVENÇA; R. 
EDUARDO AUGUSTO PEDROSO; AV. DOS 
COMBATENTES; R. ELIAS GARCIA; CALÇADA 
DO RIO; R. CONDE RIO MAIOR; AV. DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS; PARAGEM JUN-
TO DOS BOMBEIROS; AV. GENERAL NOR-
TON DE MATOS; R. MARCOS PORTUGAL; R. 
JOSÉ DUARTE PEDROSO; R. VICTOR DUARTE 
PEDROSO; R. FRANCISCO DUARTE PEDROSO; 
CAPELA DE NOSSA SENHORA DO CABO (fim) 
 
Ordenação Episcopal, dia 1 de Junho 
O Santo Padre Francisco nomeou Bispo Auxili-
ar do Patriarcado de Lisboa um sacerdote do 
nosso Presbitério, o Cónego José Augusto Tra-
quina Maria, até agora pároco da paróquia 
de Benfica.  A Ordenação Episcopal do Se-
nhor D. José ocorrerá no próximo dia 1 de 
Junho, no Mosteiro dos Jerónimos, pelas 16 
horas. É um dia de grande festa na nossa 
Igreja Diocesana, na qual somos também con-
vidados a participar. 

Sardinhal, dia 7 
No Sábado, dia 7 de Junho, a partir das 
18h00, vai realizar-se uma sardinhada no 
Centro Pastoral de Miraflores. Trata-se de 
uma iniciativa de encontro e convívio entre as 
famílias da nossa Paróquias e todos os ami-
gos que se queiram associar, bem como de 
angariação de fundos para as famílias mais 
necessitadas. 

Mês de Maio - Mês de Maria 
Devotos de Nossa Senhora 

Devemos ser devotos de Nossa Senhora Por 
três motivos: 
Deus quer, ela merece, nós precisamos. 
Deus quer. O Pai escolheu-a Para filha bem-amada 
O Filho tomou-a por mãe; 
O Espírito Santo, por esposa. 
Ela merece. Merece-o pela torrente de bênçãos 
Que a inundou na terra, 
Pela montanha de glória que tem no céu, 
Por ser a nata e a flor de todos os santos. 
Nós precisamos. Ela obtêm-nos o perdão, 
Alcança-nos a graça 
E conduz-nos à glória eterna. 
     Santo António Maria Claret 
 

Visitação de Nossa Senhora 
31 de Maio 

A Igreja encerra o Mês de Maio com a Festa 
da Visitação da Virgem Maria à sua prima 
Santa Isabel. Instituída, por Urbano VI, em 
1441, ela refere-se a uma invocação mais 
antiga de Nossa Senhora da Visitação per-
tence à Ordem Franciscana, em 1263. Os 
portugueses celebram-na desde 1495 dado 
que o rei D. Manuel I, escolheu Nossa Senho-
ra da Visitação como Padroeira da Santa 
Casa de Misericórdia de Lisboa, e de todas 
as outras do reino. Neste acontecimento, nar-
rado por S. Lucas, se reflecte uma "visitação" 
mais profunda: a de Deus a seu povo, sauda-
da com júbilo pelo pequeno João, o maior 
entre os nascidos de mulher (cf. Mt 11, 11), 
ainda no ventre materno. Deste encontro das 
duas Mães no encontro maior de Deus com a 
humanidade brota a alegria, o louvor ao Cri-
ador, a Ave Maria e o cântico do 
"Magnificat". 

Sagrada Família de Nazaré 
Restabelece na nossa sociedade a consciência 
do carácter sagrado e inviolável da família, 
bem inestimável e insubstituível. 
Que cada família seja morada acolhedora 
de bondade e de paz 
para as crianças e para os idosos, 
para quem está doente ou sozinho, 
para quem é pobre e necessitado. 
Jesus, Maria e José, 
nós vos rezamos confiadamente, 
a vós nos confiamos com alegria. Papa Francisco 


