Paróquia de Cristo Rei
Algés - Miraflores

Cristo O Pantocrator

Cristo, Palavra de Deus encarnada, crucificada e
ressuscitada, é Senhor de todas as coisas; é o
Vencedor, o Pantocrator, e assim todas as coisas ficam
recapituladas n’Ele para sempre (cf. Ef 1, 10). Por isso,
Cristo é «a luz do mundo» (Jo 8, 12), aquela luz que
«resplandece nas trevas» (Jo 1, 5) mas as trevas não
a acolheram (cf. Jo 1, 5). Aqui se compreende
plenamente o significado do Salmo 119 quando a
designa «farol para os meus passos, e luz para os
meus caminhos» (v. 105); esta luz decisiva na nossa
estrada é precisamente a Palavra que ressuscita.
Desde o início, os cristãos tiveram consciência de que,
em Cristo, a Palavra de Deus está presente como
Pessoa. A Palavra de Deus é a luz verdadeira, de
que o homem tem necessidade. Sim, na ressurreição, o
Filho de Deus surgiu como Luz do mundo. Agora,
vivendo com Ele e para Ele, podemos viver na luz.
Verbum Domini

ALELUIA

Há uma palavra hebraica que ressoa sem cessar na
Igreja e nos convida a louvar a Deus e a confessar a
verdadeira fé: é a palavra Aleluia e significa, da
tradução de hebreu para latim, “cantai para Aquele que
é”, ou,”Senhor, abençoai-nos a todos”, também, “louvai o
Senhor”
S. Cromácio de Aquileia

A Ressurreição de Cristo é a Nossa Esperança
Jesus ressuscitou, não para que a sua memória
permaneça viva no coração dos seus discípulos, mas
para que Ele mesmo viva em nós, e, n’ Ele, possamos
já saborear a alegria da vida eterna. Portanto a
ressurreição não é uma teoria, mas uma realidade
histórica revelada pelo Homem Jesus Cristo por meio
da sua «páscoa», da sua «passagem», que abriu um
«caminho novo» entre a terra e o Céu (cf. Heb 10,
20). Não é um mito nem um sonho, não é uma visão
nem uma utopia, não é uma fábula, mas um
acontecimento único e irrepetível: Jesus de Nazaré,
filho de Maria, que ao pôr do sol de Sexta-feira foi
descido da cruz e sepultado, deixou vitorioso o
túmulo.(…)
A Ele, Rei vitorioso, a Ele crucificado e ressuscitado,
gritamos com alegria o nosso Aleluia!
Bento XVI, Papa Emérito

PÁSCOA

Páscoa, a Santa,
revelou-se hoje a nós.
Páscoa, a nova,
Páscoa, a solene,
Páscoa, a mística,
Páscoa a toda venerável,
Páscoa, o Cristo, o Salvador,
Páscoa que nos abre as portas do paraíso,
Páscoa que santifica todos os crentes…
Páscoa!...
Abracemo-nos todos com alegria,
ó Páscoa!
É a libertação dos sofrimentos!

Da Liturgia Bizantina

Ofensas à Dignidade da Mulher
Infelizmente a mensagem cristã acerca da
dignidade da mulher vem sendo impugnada por
aquela persistente mentalidade que considera o
ser humano não como pessoa, mas como coisa,
como objecto de compra-venda, ao serviço de
um interesse egoístico e exclusivo do prazer: e a
primeira vítima de tal mentalidade é a mulher.
Esta mentalidade produz frutos bastante
amargos, como o desprezo do homem e da
mulher, a escravidão, a opressão dos fracos, a
pornografia, a prostituição - sobretudo quando
é organizada - e todas aquelas várias
discriminações que se encontram no âmbito da
educação, da profissão, da retribuição do
trabalho, etc.
Além disso, ainda hoje, em grande parte da
nossa sociedade, permanecem muitas formas de
discriminação aviltante que ferem e ofendem
gravemente algumas categorias particulares de
mulheres, como, por exemplo, as esposas que
não têm filhos, as viúvas, as separadas, as
divorciadas, as mães-solteiras.
E s t a s e o u t r a s d i s c r i m i n a ç õ e s fo r a m
veementemente deploradas pelos Padres
Sinodais. Solicito, pois, que se desenvolva uma
acção pastoral específica mais vigorosa e
incisiva, a fim de que sejam vencidas em
definitivo, para se poder chegar à estima plena
da imagem de Deus que esplandece em todos
os seres humanos, sem nenhuma exclusão.
João Paulo II, Familiaris Consortio, 22.11.1981, n. 24

Oh Nova Páscoa!
Oh nova Páscoa! Oh festa do triunfo
De Cristo glorioso
Que nos veio salvar!
Oh nova Páscoa! Alegria do mundo!
A vida nos abriu
Suas portas de Glória!
Oh nova Páscoa! A sala do festim
Encheu-se de convivas
Celebrando o Senhor!
Oh nova Páscoa! Os baptizados vêm
Com túnicas de festa
Às bodas do Cordeiro!
Oh nova Páscoa! O vencedor da morte,
Jesus Ressuscitado
Nos dá a vida eterna.

Liturgia das Horas
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