Paróquia de Cristo Rei
Algés - Miraflores

«ABRIU-LHES O ENTENDIMENTO
PARA COMPREENDEREM AS
ESCRITURAS»

Sábado
09h00 - Algés
17h00 - Miraflores
18h30 - Miraflores
«ABRIU-LHES o entendimento para compreenderem 19h00 - Cruz Quebrada
as Escrituras» (Lc 24, 45). Trata-se de um dos últimos 19h15 - Algés

gestos realizados pelo Senhor ressuscitado, antes da
sua Ascensão. Encontrando-se os discípulos reunidos,
Jesus aparece-lhes, parte o pão com eles e abre-lhes
o entendimento à compreensão das sagradas
Escrituras. Revela àqueles homens, temerosos e
desiludidos, o sentido do mistério pascal, ou seja, que
Ele, segundo os desígnios eternos do Pai, devia sofrer
a paixão e ressuscitar dos mortos para oferecer a
conversão e o perdão dos pecados (cf. Lc 24, 26.4647); e promete o Espírito Santo que lhes dará a
força para serem testemunhas deste mistério de
salvação (cf. Lc 24, 49).

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

ASCENSÃO DO SENHOR

O Senhor, depois de sua ressurreição, permaneceu
com os Apóstolos, durante quarenta dias, no fim dos
quais subiu à direita do Pai. Durante quarenta dias,
o Salvador permitiu que os seus discípulos gozassem
da sua presença, para que também nós nos
alegrássemos com a sua ressurreição, durante um
Papa Francisco, Carta Apostólica sob forma de Motu Proprio tempo igual ao que tínhamos ocupado meditando no
“Aperuit Illis”(30-09-2019) sofrimento as dores de sua paixão.
São Máximo de Turim

Procissão de Nossa Senhora-Algés
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 30 de Maio, partindo da Igreja Paroquial de
Algés, às 21h00, a imagem de Nossa Senhora sairá pelas
ruas da Paróquia no itinerário seguinte: Rua João Chagas
(Igreja)
R.Mariana de Lencastre; R.Mestre de Avis; R.Filipa de
Vilhena; R.João Chagas; R.da Piedade; Av.da República;
R.Rodrigues de Freitas; Rua Ernesto da Silva;
Av.Combatentes; R.Latino Coelho; R.Manuel Arriaga;
Calçada do Rio; Rua Conde Rio Maior; Av.Bomveiros
Voluntários (paragem BVA); Av.General Norton Matos;
Alameda Fernão Lopes; R.Dr Alfredo da Costa; Av.das
Túlipas (Ig.Santíssima Trindade); Av.General Norton Matos;
Rua Marcos Portugal; Rua José Duro; Rua José Duarte
Pedroso; Rua Victor Duarte Pedroso; Rua Francisco Duarte
Pedroso (Capela NS Cabo); R.Sofia Carvalho; R.Alegre;
R.Cândido dos Reis; Av.República; R.Ernesto da Silva;
R.Olivença; R.Parque Anjos; R.João Chagas (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
18h00 - Miraflores
09h00 - Cruz Quebrada
19h00 - Algés

MAIO – MÊS DE MARIA

Maria ensina-nos como é necessário encontrar nos
nossos dias,com todas as actividades,momentos para
nos recolhermos em silêncio e meditar sobre aquilo
que o Senhor nos quer ensinar,sobre o modo como
está presente e age no mundo e na nossa
vida:sermos capazes de parar um momento e de
meditar.Também o Santo Rosário é uma prece de
meditação:repetindo a Ave-Maria somos convidados
a repensar e meditar sobre o Mistério que
proclamamos.
Bento XVI

SÃO BEDA VENERÁVEL,Presbítero e Doutor
da Igreja – 25de Maio
Nasceu no território do mosteiro beneditino de
Wearmouth (Inglaterra) no ano673; foi educado por
São Bento Biscop e entrou no dito mosteiro,tendo aí
recebido a ordenação sacerdotal.Exerceu o seu
ministério dedicando-se ao ensino e à actividade
literária.Escreveu obras sobre matérias
teológicas,históricas,patrísticas e bíblicas.
Morreu no ano735.

Ó FACE QUERIDA DE JESUS!
Enquanto esperamos o dia eterno
em que contemplaremos a vossa
glória infinita,
o nosso único desejo é cativar
os vossosOlhos Divinos
escondendo também o nosso rosto
para que cá na terra,
ninguém possa reconhecer-nos…
o vossoOlhar Oculto,
eis o nosso Céu,ó Jesus!... Santa Teresinha do Menino Jesus
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