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Bênção dos Bebés Nascidos No Último
Ano, e de Seus Pais

No próximo Domingo, dia 10 de Abril, teremos a já
habitual bênçãos das crianças nascidas ao longo do
último ano. Será na missa das 12h15, na igreja de
Miraflores.
Esta bênção, que acontece próximo da Festa da
Apresentação do Senhor, relembra o gesto de Maria e
José que levaram ao templo o seu Filho Jesus, para o
apresentarem ao Senhor. É um gesto de gratidão, que
recorda aos pais que os filhos são Dom e Missão, não
propriedade. Numa sociedade onde as bases
familiares aparecem cada vez mais fragilizadas,
rezemos por estas e por todas as famílias.

Campanha “IRS Solidário”
(Consignação dos 0,5%)

Convidamos a que, novamente neste ano, o nosso
Centro Social Paroquial seja a instituição escolhida
como beneficiária do 0,5% do nosso IRS. Com este
valor vamos reforçar o fundo de solidariedade com
que fazemos face a tantos pedidos de ajuda que nos
chegam de um número cada vez maior de famílias em
dificuldades.
Para tal, basta indicar no preenchimento do seu IRS o
NIPC do Centro Social Paroquial Cristo – Rei de Algés
que é o 501 772 570.

Divulgue este número
Não deixe cair esta ideia

Poderemos encontrar os folhetos à entrada da igreja
de Algés e Miraflores, no atendimento paroquial em
Algés e no Centro Pastoral de Miraflores.

 Palavra Única e Definitiva
Na sua humanidade perfeita, Ele realiza a vontade do
Pai a todo o momento; Jesus ouve a sua voz e
obedece-Lhe com todo o seu ser; conhece o Pai e
observa a sua palavra (cf. Jo 8, 55); comunica-nos as
coisas do Pai (cf. Jo 12, 50); «dei-lhes as palavras que
Tu Me deste» (Jo 17, 8). Assim Jesus mostra que é o
Logos divino que Se dá a nós, mas é também o novo
Adão, o homem verdadeiro, aquele que cumpre em
cada momento não a própria vontade mas a do Pai.
Ele «crescia em sabedoria, em estatura e em graça,
diante de Deus e dos homens» (L c 2, 52). De
maneira perfeita, escuta, realiza em Si mesmo e
comunica-nos a Palavra divina (cf. L c 5, 1).
É a Palavra única e definitiva confiada à humanidade.

Verbum Domini

Eu Confio Em Vós
Ó Sangue e Água
que brotastes do Coração de Jesus,
como fonte de misericórdia para nós,
eu confio em Vós!

Santa Faustina

Almoço paroquial
Neste domingo, o primeiro do mês, teremos mais um
almoço de convívio paroquial e angariação no centro
pastoral de Miraflores. Participe, com a sua família e
amigos.

Paróquia de Cristo Rei 
Algés - Miraflores 

Educar para os valores essenciais da
Vida Humana

Embora no meio das dificuldades da obra educativa, hoje
muitas vezes agravada, os pais devem, com confiança e
coragem, formar os filhos para os valores essenciais da vida
humana. Os filhos devem crescer numa justa liberdade
diante dos bens materiais, adoptando um estilo de vida
simples e austero, convencidos de que «o homem vale mais
pelo que é do que pelo que tem».

São João Paulo II, Familiaris Consortio, 1981, n. 37/I

Domingo da Misericórdia
Durante o Jubileu de 2000 João Paulo II estabeleceu que
em toda a Igreja o Domingo depois da Páscoa, além de
ser Domingo in Albis, fosse denominado também Domingo
da Misericórdia Divina. Isto aconteceu em coincidência com
a canonização de Faustina Kowalska, humilde Irmã polaca,
nascida em 1905 e falecida em 1938, mensageira zelosa
de Jesus Misericordioso.

FAUSTINA KOWALSKA
Nasceu a 25 de Agosto de 1905 na Polónia. Era a 
terceira de dez filhos de Estanislau e Marian
Kowalska, e recebeu como nome de baptismo:
Helena. Desde a infância, nutriu um gosto especial
pela oração. Em casa, trabalhava muito, sempre
obediente aos pais e compassiva para com os
pobres. Frequentou somente três anos o ensino
escolar, devido à escassa situação financeira da
família. Adolescente, foi empregada de uma casa
burguesa da cidade. Aos 20 anos, ingressou no
Convento das religiosas de Nossa Senhora da
Misericórdia, e tomou o hábito com o nome de Irmã
Maria Faustina. Viveu 13 anos na Congregação,
desempenhando de modo exemplar as funções de
cozinheira, jardineira e porteira. Atingida por
tuberculose, a Irmã Faustina oferece os seus
sofrimentos pela conversão dos pecadores e
sempre fiel às revelações que ela beneficiou,
morre a 5 de Outubro de 1938 com 33 anos. Foi
beatificada e canonizada por João Paulo II a
18.04.1993 e 30.04.2000 , respectivamente.
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