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Paróquia de Cristo Rei 
Algés - Miraflores 

 

À Mesa
da Palavra

Retiro Paroquial 
Nesta segunda – feira, dia 30, temos o nosso 
retiro paroquial no centro pastoral de Miraflo-
res. Inicia com a oração de laudes, às 10h00, há 
adoração do Santíssimo a partir das 16h e ter-
mina às 18h00 com a Eucaristia na missa das 
18h00, na igreja de Miraflores. 

Nesta Pascoa 
Um grupo de crianças da nossa catequese e três 
jovens receberão na noite e no dia de Páscoa os 
Sacramentos da Iniciação crista. Eles confiam-se 
as nossas orações. Rezemos e participemos com 
eles nas festas da nossa Salvação. 

Mudança da hora 
Recorda-se que no Domingo dia 29 entramos na 
hora de Verão. Os relógios adiantam uma hora. 

Semana Santa 
Os horários da semana santa estão afixados a 
entrada da igreja e nas pagelas disponibiliza-
das a entrada da igreja. 

O Nosso Centro Social Paroquial 
O Centro Social e Paroquial da Paróquia de 
Cristo-Rei de Algés existe desde 1985. Preten-
de ser a resposta da Comunidade Cristã às pa-
lavras de Jesus: ”Tudo o que fizestes a um dos 
meus irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes” 
Mt 25,40.  A partir de hoje e semanalmente, 
marcaremos presença neste espaço de comu-
nhão. Desafiamo-lo a conhecer melhor as inicia-
tivas do Centro e o trabalho desenvolvido no 
ano anterior, através do panfleto, que encontra-
rão na entrada da Igreja. 

Luz Para o Nosso Caminho 
Depois da oração do Ângelus do Domingo, o 
papa Francisco agradeceu aos napolitanos pelo 
acolhimento que lhe deram na visita do último 
sábado e presenteou um evangelho a cada um 
dos presentes na praça. Os evangelhos foram 
distribuídos por pessoas sem abrigo.  “Agora, 
repetiremos um gesto que fizemos no ano pas-
sado. Segundo uma antiga tradição da Igreja, 
entrega-se na Quaresma um Evangelho a quem 
se prepara para o batismo. Então, ofereço hoje 
a quem está na praça um presente: um evange-
lho de bolso”, disse o Papa, acrescentando que 
o texto “será distribuído gratuitamente por al-
gumas pessoas sem morada fixa, que vivem em 
Roma”. Francisco disse que este gesto “é muito 
bonito e agrada a Jesus: os mais necessitados 
são aqueles que nos presenteiam a Palavra de 
Deus”.  “Que cada um possa levá-lo na carteira, 
no bolso” e “ler com frequência: uma passagem, 
um parágrafo por dia. A palavra de Deus é luz 
para o nosso caminho”.     Zenit (notícias) 23.3.2015 

A Mulher e a Sociedade (III) 
Se há que reconhecer às mulheres, como aos 
homens, o direito de ascender às diversas tare-
fas públicas, a sociedade deve estruturar-se, 
contudo, de maneira tal que as esposas e as 
mães não sejam de facto constrangidas a traba-
lhar fora de casa e que a família possa digna-
mente viver e prosperar, mesmo quando elas se 
dedicam totalmente ao lar próprio. Deve além 
disso superar-se a mentalidade segundo a qual 
a honra da mulher deriva mais do trabalho ex-
terno do que da actividade familiar. Mas isto 
exige que se estime e se ame verdadeiramente 
a mulher com todo o respeito pela sua dignida-
de pessoal, e que a sociedade crie e desenvol-
va as devidas condições para o trabalho do-
méstico.  A Igreja, com o devido respeito pela 
vocação diversa do homem e da mulher, deve 
promover, na medida do possível, também na 
sua vida, a igualdade deles quanto a direitos e 
dignidades, e isto para o bem de todos: da fa-
mília, da Igreja e da sociedade. É evidente, po-
rém, que isto não significa para a mulher a re-
núncia à sua feminilidade nem a imitação do 
carácter masculino, mas a plenitude da verda-
deira humanidade feminil, tal como se deve ex-
primir no seu agir, quer na família quer fora 
dela, sem contudo esquecer, neste campo, a va-
riedade dos costumes e das culturas. 

João Paulo II, Familiaris Consortio, 22.11.1981, n. 23 
(excerto)  

Acompanhemos O Senhor 
Caminha o Senhor livremente para Jerusalém. 
Ele que desceu do Céu por causa de nós, pros-
tados no abismo, a fim de nos elevar consigo 
(…). O Senhor não vem com glória, fausto ou 
pompa …entrará com aparência modesta e 
vestes de pobreza. Acompanhemos o Senhor, 
que corre apressadamente para a sua paixão; 
imitemos aqueles que foram ao seu encontro: 
não para juncar o caminho com ramos de olivei-
ra ou de palma, tapetes ou mantos, mas para 
nos prostrarmos a seus pés com humildade e 
rectidão de espírito, para acolhermos o Verbo 
que vem até nós e recebermos aquele Deus que 
lugar algum pode conter. Lancemo-nos a nós 
mesmos aos pés de Cristo; sejamos como túnicas 
estendidas a seus pés.           Santo André de Creta 

Deus 
JESUS CRUCIFICADO 
Ali está tudo. 
É o Livro dos livros. 
É o Compêndio de todo o saber. 
É o Amor mais ardente. 
É o Modelo perfeito. 
Proponhamo-no-lO como Único ideal da vida. 
       Chiara Lubich 


