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Paróquia de Cristo Rei 
Algés - Miraflores 

 

À Mesa
da Palavra

O Espírito Santo  
na História da Salvação  

É a Sagrada Escritura que nos indica a presen-
ça do Espírito Santo na história da salvação e, 
particularmente, na vida de Jesus, o Qual é 
concebido no seio da Virgem Maria por obra 
do Espírito Santo (cf. Mt 1, 18; L c 1, 35); ao 
iniciar a sua missão pública nas margens do 
Jordão, vê-O descer sobre Si em forma de 
pomba (cf. Mt 3, 16); neste mesmo Espírito, 
Jesus age, fala e exulta (cf. L c 10, 21); é no 
Espírito que Se oferece a Si mesmo (cf. Hb 9, 
14). Quando está para terminar a sua missão 
– segundo narra o evangelista São João –, o 
próprio Jesus relaciona claramente o dom da 
sua vida com o envio do Espírito aos Seus (cf. 
Jo 16, 7). Depois Jesus ressuscitado, trazendo 
na sua carne os sinais da paixão, derrama o 
Espírito (cf. Jo 20, 22), tornando os discípulos 
participantes da sua própria missão (cf. Jo 20, 
21). O Espírito Santo ensinará aos discípulos 
todas as coisas, recordando-lhes tudo o que 
Cristo disse (cf. Jo 14, 26), porque será Ele, o 
Espírito de Verdade (cf. Jo 15, 26), a guiar os 
discípulos para a Verdade inteira (cf. Jo 16, 
13). Por fim, como se lê nos Actos dos Apósto-
los, o Espírito desce sobre os Doze reunidos em 
oração com Maria no dia de Pentecostes (cf. 2, 
1-4) e anima-os na missão de anunciar a Boa 
Nova a todos os povos.                 Verbum Domini 

Conferência: "A Ideologia do Género Versus 
a Teologia do Corpo" 

Trata-se de uma iniciativa da paróquia de Pa-
ço de Arcos cujo convite é alargado às paró-
quias da Vigararia. Esta conferência será pro-
ferida pelo Pe. Nuno Amador, vice-reitor do 
Seminário de Caparide, no próximo dia 11 de 
junho, pelas 21:30, no salão paroquial de Paço 
de Arcos. 
 
Celebração do Crisma na nossa Paróquia 
Um grupo numeroso de cristãos de várias ida-
des vão receber no próximo Domingo, dia 15, 
o Sacramento da Confirmação das mãos do 
senhor D. Joaquim Mendes, bispo auxiliar do 
Patriarcado. A celebração será na missa das 
19h00, na igreja de Algés. 
A celebração será precedida de um encontro 
dos crismandos com o senhor bispo na próxima 
terça – feira, às 21h30, no centro pastoral de 
Miraflores. Rezemos para que o espírito Santo 
opere neles grandes coisas. 
 

Santos Populares: Arraial 
Depois do sardinhal do passado sábado, have-
rá mais dois dias de Arraial no centro pastoral 
de Miraflores, nos próximos dias 20 e 21, sex-
ta-feira e sábado, a partir das 18h00. Partici-
pe com a sua família e amigos, nesta iniciativa 
que visa promover o encontro e convívio entre 
os paroquianos, ao mesmo tempo que se anga-
riam recursos tão necessários para as despesas 
da nossa paróquia. Matrimónio e Família Curados 

das Feridas do Pecado 
 
A Igreja, iluminada pela fé, que lhe faz conhe-
cer toda a verdade sobre o precioso bem do 
matrimónio e da família e sobre os seus signifi-
cados mais profundos, sente mais uma vez a 
urgência de anunciar o Evangelho, isto é, a 
«Boa Nova» a todos indistintamente, em parti-
cular a todos aqueles que são chamados ao 
matrimónio e para ele se preparam, a todos 
os esposos e pais do mundo. Ela está profun-
damente convencida de que só com o acolhi-
mento do Evangelho encontra realização plena 
toda a esperança que o homem põe legitima-
mente no matrimónio e na família. Queridos 
por Deus com a própria criação, o matrimónio 
e a família estão interiormente ordenados a 
complementarem-se em Cristo e têm necessida-
de da sua graça para serem curados das feri-
das do pecado e conduzidos ao seu 
«princípio», isto é, ao conhecimento pleno e à 
realização integral do desígnio de Deus. 
             Familiaris consortio 3 

Vinde, Espírito Santo 
 
Vós, Espírito da verdade, 
Sois o prémio dos santos, o refrigério das almas, 
A luz das trevas, a riqueza dos pobres, 
O tesouro dos que amam, a abundância dos 
famintos, 
A consolação dos peregrinos… 
Vinde, Vós que, descendo a Maria, realizaste a 
Encarnação do Verbo, e realizai em nós, pela 
graça, 
O que n’ Ela realizaste pela graça e pela na-
tureza. 
Vinde, Vós 
que sois o alimento de todo o pensamento casto, 
a fonte de toda a clemência, a plenitude de 
toda a pureza. 
Vinde e transformai 
tudo o que em nós é obstáculo 
para sermos plenamente transformados em 
Vós.                           S. Maria Madalena de Pazzi 


