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Próximo Domingo, Domingo de Ramos
Em todas as missas da paróquia haverá a habitual bênção
dos ramos. Na missa das 11h00, em Algés, a bênção dos
ramos vai realizar-se junto ao palácio Anjos, com início às
10h45, seguindo-se depois a procissão para a igreja, onde
se celebrará a Eucaristia.

Entrega da Renúncia Quaresmal
A Renúncia Quaresmal deverá ser entregue até ao próximo
Domingo, o Domingo de Ramos. Poderá deixar o envelope
no cesto do ofertório das missas, se preferir. Se não tem o
envelope próprio, poderá levantá-lo na igreja ou entregar
noutro envelope devidamente identificado.

Via-sacra das famílias e grupos de catequese
No próximo sábado, às 16h30, no parque de Santo António,
em Miraflores. Estão especialmente convidadas a participar
as famílias da Paróquia e crianças e adolescentes dos nossos
grupos de catequese, com as suas famílias. A Via-sacra inicia
no centro Pastoral de Miraflores.

Retiro Paroquial
Como já vai sendo habitual, na segunda – feira da Semana
Santa, dia 21, terá lugar o retiro paroquial no centro pastoral
de Miraflores, iniciando com a oração de laudes, às 10h00, e
terminando com a missa das 18h00, na igreja de Miraflores.

Semana Santa - horários 
Quinta-feira Santa
– CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR - 19h00
– Adoração do Santíssimo Sacramento até às 24h
Sexta-feira Santa
– LAUDES E OFÍCIO DE LEITURA - 10h00
– PAIXÃO DO SENHOR - 15h00
– VIA SACRA - 21h00 (Termina no Alto de Santa Catarina)
Sábado Santo
– LAUDES E OFÍCIO DE LEITURA - 10h00
– VIGÍLIA PASCAL 22h00
Domingo de Páscoa
– RESSURREIÇÃO DO SENHOR – Missas em hora habitual
de Domingo

Deus Fala a Cada Um de Nós
É importante que cada cristão viva em contacto e em
diálogo pessoal com a palavra de Deus, que nos é
dada na Sagrada Escritura. Este nosso diálogo com ela
deve ter sempre duas dimensões: por um lado, deve ser
um diálogo realmente pessoal, porque Deus fala com
cada um de nós através da Sagrada Escritura e cada
um tem uma mensagem. Devemos ler a Sagrada
Escritura não como palavra do passado, mas como
Palavra de Deus que se dirige também a nós e procurar
compreender o que o Senhor nos quer dizer. Mas para
não cair no individualismo devemos ter presente que a
Palavra de Deus nos é dada precisamente para
construir comunhão, para nos unir na verdade no nosso
caminho para Deus. Portanto, ela, mesmo sendo sempre
uma palavra pessoal, é também uma Palavra que
constrói comunidade, que constrói a Igreja.

Bento XVI, Papa emérito

Ó DEUS
Ó Deus bondosíssimo e omnipotente,
que saciastes a sede ao povo
com a fonte de água viva que produziste do rochedo,
fazei rebentar da dureza do nosso coração
lágrimas de compunção,
para que possamos chorar os nossos pecados
e merecer o perdão deles por Vossa misericórdia.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo.

do Missal Romano

S. José, Esposo Da Virgem Santa Maria –
19 De Março

Hoje celebramos a solenidade de São José, Esposo
de Maria e Padroeiro da Igreja Universal. Posto à
frente da Sagrada Família, assumiu a missão de
educador, guardando e acompanhando Jesus no seu
crescimento em «sabedoria, estatura e graça». O
crescimento em “estatura” se refere ao crescimento
físico e psicológico, onde José, junto com Maria, teve
uma atuação mais direta procurando que nada
faltasse na criação de Jesus e libertando-O das
dificuldades como a ameaça de morte vinda de
Herodes que os levou à fuga para o Egipto. Quanto
à educação na “sabedoria”, José foi para Jesus
exemplo e mestre, deixando-se sempre nutrir pela
Palavra de Deus; esta ensina que o princípio da
sabedoria é o temor do Senhor. No que se refere à
dimensão da “graça”, a influência de José consistia
em favorecer a ação do Espírito Santo no coração e
na vida de Jesus. De facto, José educou a Jesus, em
primeiro lugar, com o exemplo: o exemplo de um
homem justo que sempre se deixava guiar pela fé.

Papa Francisco

Paróquia de Cristo Rei 
Algés - Miraflores 

O Perdão é a Maior Porta Santa
A misericórdia do Pai pode alcançar toda pessoa de
diferentes maneiras, mas há, todavia, um caminho
certo: Jesus, que tem o poder na terra de perdoar
todos os pecados e transmitiu esta missão à Igreja. O
Sacramento da Reconciliação, portanto, é o local
privilegiado para celebrar a festa do encontro com o
Pai. A festa é parte do Sacramento. Toda a
absolvição é, de certo modo, um jubileu do coração.
Coloquemos novamente no centro – e não somente
neste Ano jubilar! – o Sacramento da Reconciliação,
espaço do Espírito onde todos, confessores e
penitentes, podemos fazer experiência do amor de
Deus por cada um dos seus filhos – único amor
definitivo e fiel e que jamais desilude.

Papa Francisco, 04.03.2016
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