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Paróquia de Cristo Rei 
Algés - Miraflores 

 

À Mesa
da Palavra

Na Nossa Paróquia: A Oração Pelo Sínodo 
e a Leitura Orante da Exortação Apostólica 
Durante o tempo de preparação para o Sínodo, os 
tempos semanais de adoração do Santíssimo Sa-
cramento serão acompanhados da leitura de par-
tes da Exortação, alternados com tempos de silên-
cio e de oração comunitária. Que o primeiro mo-
mento seja de escuta orante da palavra do Papa, 
toda ela voltada para o mistério eucarístico, fonte 
e cume da nossa fé. Depois, durante a semana, 
estes textos servirão de base para o diálogo e 
partilha nas famílias, grupos e movimentos paro-
quiais. São estes os horários da adoração eucarísti-
ca: Miraflores (5ª Feira, às 17h00); Algés 
(Domingo, às 17h00); Capela de Nª Sra do Cabo 
(1º Sábados, às 18h00). E, ainda, Cruz Quebrada 
(5ª Feira, às 9h30). Os textos propostos serão os 
mesmos em cada semana, nos vários espaços de 
Adoração.  Neste domingo, iremos receber a ora-
ção oficial pelo Sínodo. Ela será rezada em todas 
as missas da Paróquia como sinal de Comunhão na 
Missão. Que ela seja rezada, também, nas famílias 
e nos grupos paroquiais. 
A Folha Informativa será um precioso instrumento 
paroquial neste caminho sinodal. Aí vamos encon-
trar a referência aos textos meditados na semana, 
bem como questões para o seu aprofundamento. 
Em textos pequenos, os grupos poderão também 
partilhar as suas conclusões e iniciativas. 
 

7 de Outubro – Mês do Rosário 
O mês de Outubro é chamado o mês do Rosário. 
[...] Somos convidados a deixar-nos guiar por Ma-
ria nesta oração antiga e sempre nova, que lhe é 
querida de modo especial porque nos conduz di-
rectamente a Jesus, contemplado nos seus mistérios 
de salvação: jubilosos, luminosos, dolorosos e glori-
osos. Nas pegadas do Venerável João Paulo II 
gostaria de recordar que o Rosário é oração bíbli-
ca, totalmente embebida de Sagrada Escritura. É 
oração do coração, na qual a repetição da «Ave 
Maria» orienta o pensamento e o afecto para Cris-
to, e por conseguinte, faz-se súplica confiante à 
Mãe de Deus e nossa.                             Bento XVI 
 
O Homem Imagem de Deus Amor 

Deus criou o homem à sua imagem e semelhança: 
chamando-o à existência por amor, chamou-o ao 
mesmo tempo ao amor. Deus é amor e vive em si 
mesmo um mistério de comunhão pessoal de amor. 
Criando-a à sua imagem e conservando-a continu-
amente no ser, Deus inscreve na humanidade do 
homem e da mulher a vocação, e, assim, a capaci-
dade e a responsabilidade do amor e da comu-
nhão. O amor é, portanto, a fundamental e origi-
nária vocação do ser humano. Enquanto espírito 
encarnado, isto é, alma que se exprime no corpo 
informado por um espírito imortal, o homem é cha-
mado ao amor nesta sua totalidade unificada. O 
amor abraça também o corpo humano e o corpo 
torna-se participante do amor espiritual.  S. João 
Paulo II, Familiaris Consortio (1981) n. 11 (excerto). 

O Evangelho Foi Escrito 
Para Cada um de Nós 

A Palavra de Deus não é uma banda desenhada 
para ler, mas um ensinamento que deve ser ouvi-
do com o coração e posto em prática na vida 
diária. [...] Cada vez que abrimos o Evangelho e 
lemos uma passagem, perguntamo-nos: 'Com isto 
Deus fala-me, diz-me alguma coisa? E se diz, o 
que me diz? ‘- isto é escutar a Palavra de Deus, 
escutar com os ouvidos e escutar com o coração. 
Abrir o coração à Palavra de Deus. Os inimigos 
de Jesus ouviam a Palavra de Jesus, mas esta-
vam perto dele para tentar encontrar um erro, 
para fazê-lo escorregar para que perdesse a 
autoridade. Mas nunca se perguntavam: "O que 
diz Deus para mim com esta Palavra?'  
           Papa Francisco, Homilia, 23.09.2014 

Outubro Missionário 
Leigos, religiosos ou sacerdotes, todos são consa-
grados pelo Baptismo para testemunhar ao mun-
do o Evangelho. A missão da Igreja passa pelos 
crentes. A sua única riqueza é o Espírito Santo, 
que nos transforma em testemunhas do amor de 
Deus.  
 

Espírito Santo 
 
que desceste sobre os Apóstolos 
e os fizeste anunciadores do Evangelho: 
derrama os teus dons sobre cada um de nós 
e torna-nos sensíveis aos apelos e às necessida-
des dos nossos irmãos; 
desperta nos corações das famílias, das crianças, 
dos jovens e adultos o ideal missionário; 
dá força e coragem a todos quantos se entre-
gam totalmente 
ao serviço da MISSÃO. Amén 
Oração Missionária 
 
 


