Paróquia de Cristo Rei
Algés - Miraflores

TODAS AS PROMESSAS DE DEUS SE
TORNAM «SIM» EM JESUS CRISTO

Sábado
09h00 - Algés
17h00 - Miraflores
A economia da revelação tem o seu início e a sua 18h30 - Miraflores
origem em Deus Pai. Pela sua palavra «foram feitos 19h00 - Cruz Quebrada
os céus, pelo sopro da sua boca todos os seus 19h15 - Algés

exércitos» (Sl 33, 6). É Ele que faz resplandecer «o
conhecimento da glória de Deus, que se reflecte na
face de Cristo» (2 Cor 4, 6; cf. Mt 16, 17; L c 9, 29).
No Filho, «Logos feito carne» (cf. Jo 1, 14), que veio
para cumprir a vontade d’Aquele que O enviou (cf.
Jo 4, 34), Deus, fonte da revelação, manifesta-Se
como Pai e leva à perfeição a educação divina do
homem, já anteriormente animada pela palavra dos
profetas e pelas maravilhas realizadas na criação e
na história do seu povo e de todos os homens. O
apogeu da revelação de Deus Pai é oferecido pelo
Filho com o dom do Paráclito (cf. Jo 14, 16), Espírito
do Pai e do Filho, que nos «guiará para a verdade
total» (Jo 16, 13).
Deste modo, todas as promessas de Deus se tornam
«sim» em Jesus Cristo (cf. 2 Cor 1, 20). Abre-se
assim, para o homem, a possibilidade de percorrer o
caminho que o conduz ao Pai (cf. Jo 14, 6), para que
no fim «Deus seja tudo em todos» (1 Cor 15, 28).
Verbum Domini

Domingo
09h00 - Algés
10h00 - Miraflores
11h00 - Algés
11h00 - Cruz Quebrada
12h00 - Miraflores
17h00 - Miraflores
18h30 - Miraflores
19h00 - Algés

A VERDADEIRA AMIZADE COM JESUS
EXPRESSA-SE NA FORMA DE VIVER

A verdadeira amizade com Jesus se expressa na
forma de viver: se expressa com a bondade do
coração, com a humildade, a mansidão e a
misericórdia, o amor pela justiça e a verdade, o
empenho sincero e honesto pela paz e a
reconciliação. Este, poderíamos dizer, é o
‘‘documento de identidade” que nos qualifica como
seus autênticos amigos; este é o “passaporte” que
nos permitirá entrar na vida eterna.

Bento XVI

A AVE-MARIA É UM ORVALHO DO
CÉU, QUE TORNA A ALMA FECUNDA

Procissão de Nossa Senhora - Cruz Quebrada A Ave-Maria bem rezada, isto é, rezada com
Nas circunstâncias de todos conhecidas não falta a presença
de Nossa Senhora que precisamente nos momentos mais
difíceis se mostra mais próxima dos seus filhos. Assim, no
sábado, dia 23 de Maio, partindo da Igreja Paroquial da
Cruz Quebrada às 21h00, a imagem de Nossa Senhora
sairá pelas ruas da Paróquia no itinerário seguinte: Rua
Bento de Jesus Caraça (Igreja Paroquial), Travessa Pinto
Correia, Rua Policarpo Anjos, Rua Paulo Duque, Rua
Sacadura Cabral, Rua Joseph Bleck, Rua São João de Deus,
Rua Marcelino Mesquita, Rua Mata de São Mateus, Rua Dr.
Archer Lima, Calçada Conde de Tomar, Estrada da Costa,
Rua Sacadura Cabral, Rua Bento de Jesus Caraça (Igreja).
Convidamos os fiéis a acolher esta visita de Nossa Senhora
com a oração, o adorno das janelas, varandas e balcões e
as manifestações de gratidão para com a Mãe de Deus e
Nossa Mãe.

Celebração da Santa Missa
A partir do dia 30 de Maio à tarde, celebra-se a Santa
Missa com o povo. Com a intenção de dar maior
possibilidade de participação dos fiéis, e, a todos, a
possibilidade de cumprir o preceito festivo, os sacerdotes
celebram nos seguintes horários. Agradecemos a
compreensão e colaboração dos fiéis em relação às
orientações comuns.
Segunda a sexta-feira
09h00 - Cruz Quebrada
18h00 - Miraflores
19h00 - Algés

atenção, devoção e modéstia, segundo os santos, é a
adversária que põe o demónio em fuga e o martelo
que o esmaga; é a santificação da alma, a alegria
dos anjos, a melodia dos predestinados, o cântico do
Novo Testamento, o gozo de Maria e a glória da
Santíssima Trindade. A Ave-Maria é um orvalho do
Céu, que torna a alma fecunda; é um beijo puro e
amoroso que se dá a Maria; é uma rosa vermelha
que se lhe apresenta, uma pérola preciosa que se
lhe oferece, é um pouco de ambrósia e de néctar
divino que se lhe dá. A Ave-Maria é um orvalho
celeste que molha a terra, isto é, a nossa alma, para
que dê frutos no seu devido tempo. Uma alma não
irrigada pelo orvalho celeste dessa oração não traz
nenhum fruto, mas somente tribulação e espinhos.
do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem,
por São Luís Maria de Montfort

RESPIRAI EM MIM, Ó ESPÍRITO SANTO,
para que seja santo o meu pensar.
Impeli-me, ó Espírito Santo,
para que seja santo o meu agir.
Atraí-me, ó Espírito Santo,
para que eu ame o que é santo.
Fortalecei-me, ó Espírito Santo,
para que eu proteja o que é santo.
Protegei-me, ó Espírito Santo,
para que jamais eu perca o que é santo.
Amém.
Santo Agostinho
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