Paróquia de Cristo Rei
Algés - Miraflores

Maria Vive da Palavra
À Mesa
da Palavra

Maria vive da palavra de Deus, é inundada
pela palavra de Deus. E este “estar” imersa na
palavra de Deus, este “ser” totalmente familiar
com a palavra de Deus, dá-lhe também a luz
interior da sabedoria. Quem pensa com Deus
pensa bem, e quem fala com Deus fala bem.
Tem critérios de juízo válidos para todas as
coisas do mundo. Torna-se sábio, prudente e,
ao mesmo tempo, bom: torna-se também forte
e corajoso, com a força de Deus que resiste ao
mal e promove o bem no mundo.
Maria convida-nos a conhecer a palavra de
Deus, a amar a palavra de Deus, a viver com
a palavra de Deus, a pensar com a palavra
de Deus. E podemos fazê-lo de diversíssimos
modos: lendo a Sagrada Escritura, sobretudo
participando na Liturgia, na qual no decurso
do ano a Santa Igreja nos abre diante de nós
toda a Sagrada Escritura. Abre-a para a nossa vida e torna-a presente na nossa vida.
Bento XVI, Papa emérito

Sentido de Comunidade Paroquial:
A Igreja, Una

A dedicação da Igreja da Santíssima Trindade
oferece-nos a ocasião de reflectir e de louvar a
Deus sobre a paróquia enquanto comunidade
una. «A paróquia é uma certa comunidade de
fiéis, constituída estavelmente na Igreja Particular, cuja cura pastoral, sob a autoridade do bispo diocesano, está confiada ao pároco, como a
seu pastor próprio. Uma vez que o critério territorial é um elemento integrador da identidade
paroquial, assim se estabelece uma continuidade entre igreja paroquial matriz, pastor próprio
e comunidade de fiéis, alimentada na Palavra e
nos Sacramentos para ser sinal de comunhão. A
profissão de fé na Igreja que é una, santa, católica, apostólica, realiza-se e manifesta-se visivelmente também no testemunho da comunidade paroquial. Jesus orou, dizendo «que todos
sejam um só, como Tu, Pai, estás em mim e Eu
em ti; para que assim eles estejam em Nós e o
mundo creia que Tu me enviaste» (Jo 17,21).

Salvé, Ó Senhora…
Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima,
Mãe de Deus, ó Maria, que sois Virgem feita igreja,

eleita pelo Santíssimo Pai celestial,
que vós consagrou por seu Santíssimo e
dilecto Filho e o Espírito Santo Paráclito.
Em vós residiu e reside toda plenitude da graça
e todo o bem.
Salve, ó palácio do Senhor! Salve, ó tabernáculo do Senhor!
Salve, ó morada do Senhor! Salve, ó manto do Senhor!

Salve, ó serva do Senhor! Salve, ó mãe do Senhor!
E salve vós todas, ó santas virtudes derramadas,
pela graça e iluminação do Espírito Santo,
nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis
em fiéis servos de Deus!
S. Francisco de Assis

A Igreja de Miraflores, Semana a Semana
Painel da Santíssima Trindade
Nesta última semana foi aplicado na nova igreja, em frente dos vitrais, um painel de nove metros de altura por três de largo, pintado pelo
professor Avelino Leite, natural de Santo Tirso.
Trata-se de uma interpretação pictórica de
Gn 18,1-15, a passagem bíblica que nos descreve a hospitalidade com que Abraão e Sara
acolheram os três viajantes que passavam pela
sua tenda, junto ao carvalho de Mambré. Esta
passagem foi imortalizada no ícone “A Trindade”, pintado pelo monge russo Andrey Rublev
(1360 – 1430), retomando a interpretação
patrística que vê nesta passagem a imagem da
Trindade Santíssima que se faz “peregrino” do
Homem, e que aguarda dele a hospitalidade
de Abraão, para o revestir de todos os Seus
dons. O professor Avelino Leite, com grande
mestria, apresenta-nos esta passagem bíblica
que nos convida, a abrir o nosso coração e a
nossa vida a Deus Pai, Filho e Espírito Santo.

Dedicação da Igreja da Santíssima
Trindade - Programa
Dia 29, Sexta – feira
18h00 – Última missa na capela de Nossa Senhora do Pilar. Agradecemos ao Senhor todos
estes anos em que nos reunimos nesta capela
para celebrar a fé e nos alimentarmos da mesa
da Palavra e do Pão da Vida.
Dia 30, Sábado
17h00 – Missa da Dedicação da igreja da
Santíssima Trindade, presidida pelo senhor Patriarca
Dia 31, Domingo
12h15 – Missa solene, onde rezaremos pelos
irmãos falecidos que mais se empenharam pela
edificação desta nossa igreja. Segue-se o almoço onde todos estamos convidados a participar.
Para que tudo fique bem organizado, será
obrigatória a inscrição, que é gratuita. Somos
convidados a trazer algumas entradas ou sobremesas, para juntarmos ao prato principal,
oferecido pela Paróquia.
17h00 – Uma hora de adoração do Santíssimo,
preparado pelos nossos jovens
21h00 – Procissão das Velas, que inicia na
igreja paroquial e termina na igreja em Miraflores.
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