Paróquia de Cristo Rei
Algés - Miraflores

Jesus Cristo: Único Sacerdote da
Nova Aliança

>>> Para os ministros da comunhão que renovam este ano o
seu cartão, o encontro é obrigatório. Este ano cabe à nossa
Paróquia acolher o encontro, que se irá realizar no Centro
A vocação ao sacerdócio requer que sejam Pastoral de Miraflores, entre as 9h30 e as 18h. Os participantes
consagrados «na verdade». O próprio Jesus formula deverão trazer almoço para por em comum, sendo que a
esta exigência referindo-se aos seus discípulos: Paróquia oferecerá a sopa.
«Consagra-os na verdade. A tua palavra é a
verdade. Assim como Tu Me enviaste ao mundo,
Dia Mundial das Vocações
também Eu os envio ao mundo» (Jo 17, 17-18). Os
discípulos, de certo modo, «são atraídos para a Hoje, IV Domingo da Páscoa, Domingo do "Bom Pastor",
intimidade de Deus por meio da sua imersão na celebra-se o Dia Mundial de Oração pelas Vocações.
Palavra divina. Esta é, por assim dizer, o banho que os Entre as muitas opções que são possíveis a igreja pedepurifica, o poder criador que os transforma no ser de nos, de forma particular neste dia, que ousemos reflectir
Deus». E visto que o próprio Cristo é a Palavra de Deus na hipótese dos caminhos consagrados mais
feita carne (cf. Jo 1, 14), é «a Verdade» (Jo 14, 6), imediatamente a Deus, como o sacerdócio ou a vida
então a oração de Jesus ao Pai «consagra-os na religiosa. Descobrir que a vida tem sentido como padre
verdade» quer dizer fundamentalmente: «Torna-os um ou “religioso” é um dom que vem de Deus, e cresce, caso
só comigo. Une-os a Mim. Atrai-os para dentro de Mim. seja acolhido no coração do homem. Rezemos.
E de facto, em última análise, há apenas um único
sacerdote da Nova Aliança: o próprio Jesus Cristo». É
Educar Para os Valores Essenciais da
necessário, pois, que os sacerdotes renovem sempre
mais profundamente em si a consciência desta
Vida Humana
realidade.
A
educação
para
o amor como dom de si constitui
Verbum Domini
também a premissa indispensável para os pais
chamados a oferecer aos filhos uma clara e delicada
Vamos Acolher Uma Família de Refugiados educação sexual. Diante de uma cultura que «banaliza»
No passado dia 21 de Março a nossa paróquia em grande parte a sexualidade humana, porque a
celebrou o Protocolo de colaboração com a interpreta e a vive de maneira limitada e empobrecida
Plataforma de Apoio a Refugiados (PAR), tendo-se coligando-a unicamente ao corpo e ao prazer egoístico,
constituído "Instituição Anfitriã” de refugiados. Neste o serviço educativo dos pais deve dirigir-se com firmeza
uma cultura sexual que seja verdadeira e
Domingo, dia 17, haverá um encontro com uma para
plenamente pessoal. A sexualidade, de facto, é uma
abordagem muito concreta sobre o acolhimento e a riqueza de toda a pessoa - corpo, sentimento e alma - e
integração em diversas das suas vertentes (alojamento, manifesta o seu significado íntimo ao levar a pessoa ao
alimentação, vestuário, educação, saúde, trabalho e dom de si no amor.
lazer). Pretende-se com este encontro a mobilização
São João Paulo II, Familiaris Consortio, 1981, n. 37/III
da comunidade para o acolhimento e integração de
uma família de refugiados, através da colaboração
JESUS, MARIA E JOSÉ
de voluntários no acolhimento da família quando a
mesma chegar (não existindo ainda previsão da data). Sagrada Família de Nazaré,
tornai também as nossas famílias
O encontro realiza-se no Centro Pastoral de Miraflores,
lugares de comunhão e cenáculos de oração,
a partir das 15h30, abrangendo a realização de 3
workshops temáticos sobre diferentes dimensões do autênticas escolas do Evangelho
e pequenas igrejas domésticas.
acolhimento e integração, bem como uma partilha
sobre boas práticas de integração de refugiados, da Sagrada Família de Nazaré,
responsabilidade da Dra. Maria do Rosário Farmhouse que nunca mais haja nas famílias
episódios de violência, de fechamento e divisão;
(Ex-Alta Comissária para a Imigração e Diálogo
e quem tiver sido ferido ou escandalizado
Intercultural).
seja rapidamente consolado e curado.
Encontro Vicarial da Pastoral Litúrgica
Sagrada Família de Nazaré,
fazei que todos nos tornemos conscientes
No dia 25 de Abril vai realizar-se o encontro de pastoral do carácter sagrado e inviolável da família,
litúrgica das 13 paróquias da nossa Vigararia, orientado da sua beleza no projecto de Deus.
para todas as pessoas que participam nos vários serviços e Jesus, Maria e José,
ministérios na liturgia: leitores, ministros extraordinários da ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Ámen.
comunhão, cantores, acólitos, zeladores do espaço e da
Papa Francisco,
ornamentação, etc.
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