Paróquia de
Cristo
Rei
Algés - Miraflores
A Palavra é Amor
À Mesa
da Palavra

Escutando com ânimo disponível a Palavra de
Deus na Igreja, desperta-se «a caridade e a
justiça para com todos, sobretudo para com os
pobres». (…) O amor do próximo, radicado
no amor de Deus, deve ser o nosso compromisso constante como indivíduos e como comunidade eclesial local e universal. Diz Santo Agostinho: «É fundamental compreender que a plenitude da Lei, bem como de todas as Escrituras
divinas, é o amor (…). Por isso quem julga ter
compreendido as Escrituras, ou pelo menos uma
parte qualquer delas, mas não se empenha a
construir, através da sua inteligência, este duplo amor de Deus e do próximo, demonstra
que ainda não as compreendeu». Verbum Domini

Família — A Influência da Situação
na Consciência dos Fiéis
A história não é simplesmente um progresso
necessário para o melhor, mas antes um acontecimento de liberdade, e ainda um combate
entre liberdades que se opõem entre si; segundo a conhecida expressão de Santo Agostinho,
um conflito entre dois amores: o amor de Deus
impelido até ao desprezo de si, e o amor de si
impelido até ao desprezo de Deus. Segue-se
que só a educação para o amor, radicada na
fé, pode levar a adquirir a capacidade de
interpretar «os sinais dos tempos», que são a
expressão histórica deste duplo amor. Vivendo
em tal mundo, sob pressões derivadas sobretudo dos mass-media, nem sempre os fiéis souberam e sabem manter-se imunes diante do
obscurecimento dos valores fundamentais e pôr
-se como consciência crítica desta cultura familiar e como sujeitos activos da construção de
um humanismo familiar autêntico [...].

Horário de Verão (1 de Julho a 31 de Agosto)
Missas de Semana
2ª a 6ª Feira
09h00 – Cruz Quebrada
18h00 – Miraflores
19h00 – Algés
Sábado
09h00 – Algés
Missas Dominicais
Sábado (antecipadas de Domingo)
18h00 – Miraflores
19h15 – Cruz Quebrada
Domingo
10h00 – Cruz Quebrada
11h15 – Algés
12h30 – Miraflores
19h00 – Algés
NOTA: Não haverá missas na:
- Capela de Nossa Senhora do Cabo
- Salão Paroquial
- Lar Madre Maria Clara
Folha Informativa
Como é habitual, interrompemos a edição da
Folha Informativa durante estes dois meses, retomando no primeiro domingo de Setembro.
Primeiro Sábado - 5 de Julho
peregrinação a Fátima
A saída é às 8h. A oração e Eucaristia às 11h.
Passagem por Santarém às 15h, na Igreja do
Santo Milagre. Chegada de regresso a Algés pelas 18h. As inscrições, no acolhimento paroquial.

S. João Paulo II, Familiaris Consortio (1981) n. 6 e 7
(excerto)

S. Tomé, Apostolo - 3 de Julho
sabia que...

O seu nome deriva de uma raiz hebraica,
ta’am, que significa “junto”, “gémeo”. O Evangelho chama-o várias vezes com o sobrenome
de “Dídimo” (cf. Jo 11, 16; 20, 24; 21, 2),
que em grego significa precisamente
“gémeo”. É conhecido entre os Apóstolos especialmente pela sua incredulidade que se
desvaneceu na presença de Cristo ressuscitado; ele proclamou a fé pascal da Igreja:
«Meu Senhor e meu Deus».

Meu Deus e Meu Tudo,
Altíssimo e Glorioso Deus,
Iluminai as trevas do meu coração,
Dai-me uma fé recta,
Esperança certa,
Caridade perfeita,
E uma profunda humildade.
Dai-me bom senso e discernimento,
Para fazer a Vossa verdadeira
e Santa vontade. Amen.
Oração de S. Francisco diante do Cruxcifixo
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