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Paróquia de Cristo Rei 
Algés - Miraflores 

 

À Mesa
da Palavra

Dia Mundial das Missões – 19 de Outubro 
Este domingo, a Igreja celebra o Dia mundial das 
Missões. Quando se fala de missionários, pensa-se 
nos religiosos e leigos que partem para países dis-
tantes a anunciar o Evangelho. Mas qualquer bap-
tizado, como dizia o Papa João Paulo II, “ é um 
evangelizado e um evangelizador”, um missionado 
e um missionário ao mesmo tempo. Se não pode-
mos ser missionário longe, devemos sê-lo em casa e 
à nossa volta, todos os dias, vivendo simplesmente 
os ensinamentos de Jesus, colocando os nossos pas-
sos nos passos de Cristo.   
 

Mês de Outubro — Mês do Rosário 
O Rosário é oração contemplativa acessível a to-
dos: grandes e pequenos, leigos e clérigos, doutos 
e pouco instruídos. Ele é um vínculo espiritual com 
Maria, para permanecermos unidos a Jesus, para 
nos confrontarmos com Ele, para assimilarmos os 
seus sentimentos e para nos comportarmos como 
Ele se comportava. O rosário é uma "arma" espiri-
tual na luta contra o mal, contra toda a violência, 
para a paz nos corações, nas famílias, na socieda-
de e no mundo.                                            Bento XVI 
 

O Matrimónio e a Comunhão Entre  
Deus e os Homens 

A comunhão de amor entre Deus e os homens, con-
teúdo fundamental da Revelação e da experiência 
de fé de Israel, encontra uma sua significativa ex-
pressão na aliança nupcial, que se instaura entre o 
homem e a mulher. É por isto que a palavra central 
da Revelação, «Deus ama o seu povo», é também 
pronunciada através das palavras vivas e concre-
tas com que o homem e a mulher se declaram o 
seu amor conjugal. O seu vínculo de amor torna-se 
a imagem e o símbolo da Aliança que une Deus e 
o seu povo.  

S. João Paulo II, Familiaris Consortio (1981) n. 12 (excerto). 
 
 

Que Quereis Que Eu Faça? 
  
Creio, Senhor, 
mas fazei que eu creia com mais firmeza. 
Espero, Senhor,   
mas fazei que eu espere com mais segurança. 
Amo, Senhor,   
mas fazei que eu ame com mais ardor. 
Arrependo-me, Senhor, 
mas fazei que me arrependa com mais força. 
Eu vos suplico, Senhor: que quereis que eu faça? 
Ensinai-me a cumprir a vossa vontade,   
porque vós sois o meu Deus. 
        Santo António Maria Claret 

Alimento da Palavra   
Para haver justiça entre os homens, tem de cres-
cer a justiça no coração, e ela não cresce sem 
Deus, nem sem o alimento fundamental da Sua 
Palavra.           Bento XVI 

Início dos Encontros 
de Preparação para o Crisma 

Iniciam neste Domingo os encontros de prepara-
ção para o Crisma, às 16h30, na igreja de Al-
gés.  Quem ainda não completou a sua Iniciação 
Crista, não deixe passar esta oportunidade o 
fazer. 

Eucaristia com os  
Novos Universitários, em Algés 

Na Eucaristia das 19h00 do próximo Domingo, 
dia 26, em Algés, vamos agradecer e consagrar 
os jovens que acabam de entrar nas universida-
des. Convidem os vossos amigos, filhos e netos 
universitários para esta celebração, que será 
preparada pelos jovens da nossa Paróquia.  No 
próximo dia 23, às 18h45, na igreja do sagra-
do Coração de Jesus, Lisboa, será celebrada a 
Missa das Universidades. Trata-se de uma gran-
de celebração Diocesana para os jovens univer-
sitários, preparada pela Pastoral Universitária 
da Diocese. Das 18 às 18,45h haverá tempo 
para confissões. 
Associação Médica de Gerontologia 

Social: Uma Instituição de Algés 
A Associação Médica de Gerontologia Social — 
AMGS comemora este ano o 30º Aniversário da 
sua actividade de apoio à comunidade de Algés, 
particularmente aos idosos mais desfavorecidos, 
através, essencialmente, da prestação de Serviço 
de Apoio Domiciliário. Não sendo uma instituição 
da Igreja, foi fundada por pessoas muito ligadas 
à Paróquia de Algés com a qual tem sempre man-
tido, ao longo dos anos, uma estreita colaboração. 
No próximo Domingo, dia 26 de Outubro, mês do 
Idoso, na Missa das 11.00h, em Algés, daremos 
graças pelo trabalho desenvolvido pela Associa-
ção durante estes 30 anos, e rezaremos por todos 
os utentes e associados que já partiram para a 
Casa do Pai.  Como Instituição Particular de Soli-
dariedade Social que é, a AMGS atravessa mui-
tas dificuldades financeiras porque as receitas são 
fracas e as despesas, necessariamente, são muitas. 
Apela, pois, à compreensão e generosidade dos 
paroquianos  seja fazendo-se associado seja con-
tribuindo com apoio financeiro. Neste sentido, na 
Missa já referida, serão distribuídos folhetos de 
divulgação da instituição, contendo propostas para 
novos sócios e um envelope onde poderá deixar o 
seu contributo, colocando-o nos cestos do ofertório. 
Venha rezar e colaborar com a AMGS. 


