Paróquia de Cristo Rei
Algés - Miraflores

A Palavra De Deus E O Espirito Santo
A Palavra de Deus exprime-se em palavras humanas
graças à obra do Espírito Santo. A missão do Filho e
a do Espírito Santo são inseparáveis e constituem uma
única economia da salvação. O mesmo Espírito, que
actua na encarnação do Verbo no seio da Virgem
Maria, guia Jesus ao longo de toda a sua missão e é
prometido aos discípulos. O mesmo Espírito que falou
por meio dos profetas, sustenta e inspira a Igreja no
dever de anunciar a Palavra de Deus e na pregação
dos Apóstolos; e, enfim, é este Espírito que inspira os
autores das Sagradas Escrituras. (…)
Tal como a Palavra de Deus vem até nós no corpo de
Cristo, no corpo eucarístico e no corpo das Escrituras
por meio do Espírito Santo, assim também só pode ser
acolhida e compreendida verdadeiramente graças
ao mesmo Espírito.
Verbum Domini

A igreja de Miraflores, semana a semana:
O rito da dedicação de uma nova Igreja
Desde o início do Cristianismo que os Cristãos se
reuniam para celebrar a Eucaristia cumprindo o
mandato do Senhor Jesus na Última Ceia. Nos
primeiros séculos, devido às perseguições, os cristãos
não tinha edifícios públicos, igrejas, onde celebrarem
a fé, para tal usavam casas particulares onde se
reuniam. Com a Paz de Constantino começam a surgir
por toda a cristandade edifícios onde os cristãos
celebravam a fé, Basílicas, Igrejas. Ao erguerem estes
edifícios, imagem do verdadeiro edifício que é o
Templo Espiritual, os cristãos dedicaram-nos
exclusivamente para Deus, à imagem do que fizeram
os Judeus ao dedicarem o Templo de Jerusalém.
Assim também nos nossos dias perdura esta tradição
de, por um Rito específico, serem consagrados ao
Senhor nosso Deus, os edifícios destinados ao culto e à
oração. Trata-se de uma celebração em que ao
edifício de pedra são atribuídos os sinais de Cristo
salvador, em que a Igreja física torna visível a Igreja
Espiritual, imagem e corpo de Cristo.

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 de Miraflores.

Itinerário da Procissão de Velas

Igreja paroquial (início); Av. da República; Estrada das
Romeiras; Calçada do Rio; Rua Conde Rio Maior; Av. dos
Bombeiros Voluntários; (Paragem junto aos Bombeiros);
Av. dos Bombeiros Voluntários; Av. General Norton de
Matos; Igreja da SS.ma Trindade em Miraflores (fim).

Espírito Criador
Se, num certo sentido, todas as solenidades litúrgicas
da Igreja são grandes, maior é o Pentecostes porque,
chegando ao quinquagésimo dia, assinala o
cumprimento do acontecimento da Páscoa, da morte
e ressurreição do Senhor Jesus, através da dádiva do
Espírito do Ressuscitado.
O Espírito Santo é antes de tudo Espírito Criador e
portanto o Pentecostes é inclusive festa da criação.
Para nós, cristãos, o mundo é fruto de um gesto de
amor de Deus, que criou também todas as coisas e
pelo qual Ele se alegra porque é «coisa boa», «coisa
muito boa», como diz a narração da criação (cf. Gn
1, 1-31). Por isso, Deus não é o totalmente Outro,
inominável e obscuro. Deus revela-se, tem uma face,
Deus é razão, Deus é vontade, Deus é amor, Deus é
beleza. A fé no Espírito Criador e a fé no Espírito que
Cristo Ressuscitado concedeu aos Apóstolos e oferece
a cada um de nós estão unidas para sempre.
Bento XVI

Vem, Espírito Santo!
Vem, luz verdadeira,
Vem, mistério escondido.
Vem, tesouro sem nome.
Vem, felicidade interminável.
Vem, luz sem acaso.
Vem, alegria eterna.
Vem, púrpura do grande rei, nosso Deus.
Vem, Tu que és o Sol…
Vem, Tu que Te tornaste no meu desejo,
Tu que acendeste o meu desejo de Ti,
O absolutamente inacessível.
Vem, meu alento e minha vida.
Vem, consolação da minha pobre alma.
Vem, minha alegria, minha glória sem fim.
São Simão
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