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Aniversário da Dedicação da Igreja Paroquial
Nesta segunda feira celebramos o aniversário
da dedicação da nossa igreja paroquial.
Celebrar a dedicação da igreja é celebrar o
próprio Mistério da Igreja, presente nesta
comunidade concreta, de que fazemos parte,
unidos ao seu pároco e em comunhão com o
bispo diocesano. E como não há melhor forma
de o celebrar do que na Eucaris t ia,
celebraremos solenemente a Missa às 19h00,
na igreja paroquial.

Só Deus Responde à Sede Que Está no
Coração de Cada Homem!

Neste diálogo com Deus, compreendemo-nos a nós
mesmos e encontramos resposta para as perguntas
mais profundas que habitam no nosso coração. De
facto, a Palavra de Deus não se contrapõe ao homem,
nem mortifica os seus anseios verdadeiros; pelo
contrário, ilumina-os, purifica-os e realiza-os. Como é
importante, para o nosso tempo, descobrir que só Deus
responde à sede que está no coração de cada
homem! Infelizmente na nossa época, sobretudo no
Ocidente, difundiu-se a ideia de que Deus é alheio à
vida e aos problemas do homem; pior ainda, de que a
sua presença pode até ser uma ameaça à autonomia
humana. Na realidade, toda a economia da salvação
mostra-nos que Deus fala e intervém na história a favor
do homem e da sua salvação integral. 

Verbum Domini

Ó CRISTO,
o teu reino está próximo;
faz-nos participar no teu triunfo sobre a terra
para depois tomar parte no teu reino celeste.
Concede-nos poder comunicar o teu amor
e anunciar a tua realeza divina
com o exemplo da nossa vida e pelas nossas obras.
Possui os nossos corações agora
para serem teus pela eternidade.
Não permites que nos afastemos da tua vontade:
que nem a vida, nem a morte consigam separar-nos de
Ti.
Que o nosso coração tenha em Ti a sua fonte, Salvador
nosso,
para que, saciados do teu amor,
nos tornemos apóstolos incansáveis do teu reino.
Que cada dia morramos de nós próprios para viver só
de Ti.

                              São Pio de Pietrelcina

Envelhecimento Activo
A Dra. Maria Joaquina Madeira, coordenadora
nacional do Ano do Envelhecimento Activo
orientará uma tertúlia sobre este tema na
próxima quinta-feira, às 15h00, no salão
paroquial. Este é um tema de grande interesse
para todos, os mais idosos, quem cuida deles e,
em última análise, para todos afim de nos
prepararmos bem para esta etapa da nossa
vida.

À Volta do Presépio 
Numa quadra propícia a todos os consumismos, mesmo
em tempos de crise, há que olhar de novo para o
Mistério do Natal de Jesus como os evangelhos nos
apresentam. Para materializar este propósito, vai
decorrer entre o dia 8 de Dezembro e 3 de Janeiro, no
espaço multiusos (piso inferior da igreja de Miraflores)
uma exposição de Presépios. Convidamos as famílias a
fazerem o seu próprio Presépio para esta exposição,
bem como os condomínios, grupos paroquiais, instituições,
da Igreja ou não, existentes na área da Paróquia, etc.
Os presépios, devidamente identificados, poderão ser
entregues até ao dia 7 de Dezembro no Centro
Pastoral. Participe, com a sua famílias e os grupos a que
pertence. Durante o tempo da exposição haverá várias
iniciativas como conferências, concertos, sessões de
poesia e leitura de contos de Natal, venda de livros
sobre o Natal, e muitas outras iniciativas. Participe!

Paróquia de Cristo Rei 
Algés - Miraflores 

Acção Católica: Encontro Sobre a Misericórdia
Na próxima quarta-feira, dia 18, somos
convidados a participar na reunião promovida
pelos grupos da Acção Católica da nossa
paróquia, onde se abordará do tema da
Misericórdia a partir da parábola do Bom
Samaritano. Será às 15h00 na sala grande da
igreja de Algés.

Dia Pro Orantibus
A 21 de Novembro, por ocasião da memória litúrgica
da Apresentação de Maria Santíssima no Templo,
celebramos o Dia pro Orantibus, dedicado à
recordação das comunidades religiosas de clausura. Por
que "fechar-se" para sempre dentro dos muros de um
mosteiro e privar assim os outros da contribuição das
próprias capacidades e experiências?  Os mosteiros de
vida contemplativa oferecem-se como que "oásis" nos
quais o homem, peregrino na terra, pode chegar melhor
às fontes do Espírito e dessedentar-se ao longo do
caminho. Por conseguinte, estes lugares aparentemente
inúteis, são ao contrário como os "pulmões" verdes de
uma cidade: fazem bem a todos, também a quantos
não os frequentam e talvez ignorem a sua existência.

Bento XVI
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