Paróquia de Cristo Rei
Algés - Miraflores

A PALAVRA DE DEUS E A FÉ

>>>

A resposta própria do homem a Deus, que fala, é a
fé. Isto coloca em evidência que, «para acolher a
Revelação, o homem deve abrir a mente e o
coração à acção do Espírito Santo que lhe faz
compreender a Palavra de Deus presente nas
Sagradas Escrituras». De facto, é precisamente a
pregação da Palavra divina que faz surgir a fé,
pela qual aderimos de coração à verdade que nos
foi revelada e entregamos todo o nosso ser a
Cristo: «A fé vem da pregação, e a pregação pela
palavra de Cristo» (Rm 10, 17). Toda a história da
salvação nos mostra progressivamente esta ligação
íntima entre a Palavra de Deus e a fé que se
realiza no encontro com Cristo. De facto, com Ele a
fé toma a forma de encontro com uma Pessoa à
qual se confia a própria vida. Cristo Jesus continua
hoje presente, na história, no seu corpo que é a
Igreja; por isso, o acto da nossa fé é um acto
simultaneamente pessoal e eclesial.
Verbum Domini

Acto de Consagração das Paróquias de Algés
e da Cruz Quebrada a Nossa Senhora

- às 13h00, via
https://www.facebook.com/capelania.lisboa (o capelão
da Universidade Católica).
- às 16h00, o Sr. Pe. Rajesh celebra, sem transmissão
online.
Ao Domingo e festas de preceito o Pároco celebra a
missa pro populo (pela totalidade do povo de Deus a ele
confiado, incluindo as almas dos defuntos das famílias
mais pobres). Por essa razão, não recebe intenções ou
estipêndio.

O ESTIPÊNDIO
PARÓQUIA DE ALGÉS
Dentro do possível, no geral condicionamento, mantém-se
o atendimento paroquial.
O estipêndio pode ser remetido à Paróquia pelos modos
seguintes:
Modo 1: Colocação na caixa de correio, em envelope
fechado, em Algés, Miraflores
Neste caso, identificar
- a intenção (p. ex. o nome do defunto)
- o dia da celebração
- a eventual preferência de hora (facultativo)
Modo 2: transferência para a conta exclusivamente
dedicada a "intenções".
Neste caso,
- o IBAN PT50.0036.0019.9910.0035.9970.5
(insistência: este IBAN não deve ser usado para nenhuma
outra finalidade)
- identificar a intenção e o dia da celebração através de
email para cartorioalges@gmail.com
- a eventual preferência de hora (facultativo)

Este Domingo, dia 29 de Março, os sacerdotes que vos
servem farão o Acto de Consagração das Paróquias de
Algés e da Cruz Quebrada a Nossa Senhora,
começando com o terço, ao meio dia. A oração será
transmitida em directo no canal
https://www.youtube.com/channel/UC2veL8sWbbuS83T
sfJ4ZxZQ/
Disponhamo-nos espiritualmente e em família para esta
consagração e confiemos no Imaculado Coração de
Maria, nosso refúgio.
PARÓQUIA DA CRUZ QUEBRADA
1: Colocação na caixa de correio, em envelope
Domingo de Ramos celebração às 11h00 Modo
fechado,
na Cruz Quebrada ou em Algés
Com o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, tem
Além
dos
elementos referidos em Algés/modo1, indicar
início a Semana Santa. Neste dia, em vez do horário
que
se
refere
à Cruz Quebrada
habitual de celebração (às 9h e às 13h) a Santa Missa
Modo
2:
transferência
para a conta.
será celebrada e transmitida online às 11h00.
- o IBAN PT50.0035.0044.0003.1742.2300.4 (CRUZ
CELEBRAÇÃO QUOTIDIANA DA SANTA MISSA QUEBRADA)
- o resto, como acima
(Celebração da Santa Missa por intenção dos fiéis
durante o estado de emergência)
Caríssimos paroquianos, a paz esteja convosco e a
SERVIÇOS
esperança em Deus não desfaleça.
Pedimos e agradecemos a cooperação dos fiéis com os
“No mistério do sacrifício eucarístico, em que os serviços paroquiais, que têm a função de reunir e
sacerdotes realizam a sua função principal, exerce-se compaginar a informação, para que não haja dúvidas ou
continuamente a obra da nossa Redenção. Por isso, com lacunas: escrevendo de forma legível e sem omitir alguma
instância se recomenda a sua celebração quotidiana, das informações solicitadas.
porque, mesmo que não possa ter a presença dos fiéis, é
acto de Cristo e da Igreja” (Presbiterorum Ordinis, 13).
NÃO ME MOVE, MEU DEUS,
Os sacerdotes que vos servem, Pe. António Figueira, Pe.
Miguel Vasconcelos e Pe. Rajesh Jeyaseelan celebram a para querer-te o céu que me hás um dia prometido;
e nem me move o inferno tão temido para deixar
Santa Missa quotidianamente por intenção dos fiéis.
Não podendo celebrar com os fiéis, evitando a sua por isso de ofender-te.
Tu me moves, Senhor, move-me o ver-te cravado
aglomeração, faz-se a transmissão em directo,
nessa cruz e escarnecido.
- às 09h00, via
Move-me no teu corpo tão ferido ver o suor de
https://www.youtube.com/channel/UC2veL8sWbbuS83T agonia que ele verte.
sfJ4ZxZQ/ (o pároco) e
Santa Teresa d´Ávila
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