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IIº de um ciclo de três encontros sobre o
acolhimento aos Refugiados

O próximo encontro realiza-se na próxima quinta-feira, dia
26, no Centro Pastoral de Miraflores, pelas 21h30. A
primeira parte conta com o testemunho de um refugiado e
a segunda parte debate o tema do terrorismo, os recentes
acontecimentos em Paris, na passada sexta-feira, e desafios
que se colocam à necessidade de acolhimento de
refugiados. O ciclo tem como ponto de partida critérios
evangélicos que devem pautar toda a reflexão e acção
cristãs, encerrando com um encontro no dia 10 de
Dezembro, dia internacional dos direitos humanos. Todos
somos convidados a participar.

Deus Pai, Fonte e Origem da Palavra
A economia da revelação tem o seu início e a sua
origem em Deus Pai. Pela sua palavra «foram feitos os
céus, pelo sopro da sua boca todos os seus exércitos» (Sl
33, 6). É Ele que faz resplandecer «o conhecimento da
glória de Deus, que se reflecte na face de Cristo» (2
Cor 4, 6; cf. Mt 16, 17; L c 9, 29).
No Filho, «Logos feito carne» (cf. Jo 1, 14), que veio
para cumprir a vontade d'Aquele que O enviou (cf. Jo
4, 34), Deus, fonte da revelação, manifesta-Se como Pai
e leva à perfeição a educação divina do homem, já
anteriormente animada pela palavra dos profetas e
pelas maravilhas realizadas na criação e na história do
seu povo e de todos os homens. O apogeu da
revelação de Deus Pai é oferecido pelo Filho com o dom
do Paráclito (cf. Jo 14, 16), Espírito do Pai e do Filho,
que nos «guiará para a verdade total» (Jo 16, 13).
Deste modo, todas as promessas de Deus se tornam
«sim» em Jesus Cristo (cf. 2 Cor 1, 20). Abre-se assim,
para o homem, a possibilidade de percorrer o caminho
que o conduz ao Pai (cf. Jo 14, 6), para que no fim
«Deus seja tudo em todos» (1 Cor 15, 28).

Verbum Domini

Hossana a Vós, Jesus
Jesus, Rei admirável,
Humilde e imortal Triunfador,
Ò doçura inefável,
Fonte viva de amor!

Sois o Senhor da Graça
A Vós pertence a ínclita vitória,
O poder que não passa,
Como não passa a glória.

Todos os Anjos cantam,
No vosso Nome, o Nome sem igual,
E as almas Vos levantam
Um trono universal.

Bendita, ó Luz da Luz!
Honra e louvor a Vós, ó Rei clemente!
Hossana a Vós, Jesus,
Agora e eternamente.

                            Da Liturgia das Horas

Celebrar o Natal: A volta do Presépio
Continua a preparação da exposição de presépios feitos
pelas famílias, grupos e instituições, que decorrerá entre o dia
8 de Dezembro e o dia 3 de Janeiro. Convidamos as famílias
da nossa paróquia a fazerem o seu próprio presépio para a
Exposição, entregando-o até ao dia 7 de Dezembro no
atendimento paroquial em Algés ou no Centro Social, em
Miraflores.

A Festa de Cristo Rei 
A «Festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei» foi
instituída pelo Papa Pio XI, em 11 de Dezembro
de 1925, com a Carta Encíclica Quas Primas. Os
tempos apresentavam-se sombrios e Pio XI, que já
tinha fundado a Acção Católica em 1922, instituiu
esta Festa com o intuito de promover a militância
católica e ajudar a sociedade a revestir-se de
valores cristãos. A Festa de Cristo Rei era então
celebrada no último Domingo de Outubro. A
reorganização da Liturgia no pós-Concílio passou
esta Festa para o último Domingo do Ano Litúrgico,
com o título de «Solenidade de Nosso Senhor
Jesus Cristo, Rei do Universo».

D. António Couto

Paróquia de Cristo Rei 
Algés - Miraflores 

Ordenações de Diáconos
No próximo dia 29 de Novembro nos Jerónimos, às 15h30,
serão ordenados 14 diáconos. As ordenações, presididas
pelo bispo diocesano, são sempre um acontecimento central
de grande importância na vida de uma Diocese. Por isso,
somos convidados a participar, com a nossa oração e, se
possível, com a nossa presença. As ordenações serão
preparadas com uma vigília de oração às 21h30, na Sé,
na próxima sexta-feira, dia 27.

Para Que o Plano Divino Se Realize
Sempre Mais Plenamente

Juntamente com os Padres Sinodais, sinto o dever de
dirigir um urgente convite aos teólogos a fim de que,
unindo as suas forças para colaborar com o Magistério
hierárquico, se empenhem em iluminar cada vez melhor
os fundamentos bíblicos, as motivações éticas e as
razões personalísticas desta doutrina. Será assim
possível, no contexto de uma exposição orgânica, tornar
a doutrina da Igreja sobre este tema fundamental
verdadeiramente acessível a todos os homens de boa
vontade, favorecendo uma compreensão cada dia mais
luminosa e profunda: desta forma o plano divino
poderá ser sempre mais plenamente cumprido para a
salvação do homem e para a glória do Criador.

S. João Paulo II, Familiaris Consortio, 22/11/1981, n. 31/II
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