Paróquia de Cristo Rei
Algés - Miraflores

DEVE-SE PERSCRUTAR, ENSINAR,
OUVIR A SAGRADA ESCRITURA

>>> Tudo isso foi realizado pelo mesmo Cristo nosso
Senhor, que agora, na coluna do seu corpo, precede no
baptismo os povos cristãos, como outrora, na coluna de
fogo, precedeu através do mar os filhos de Israel. Sim, é
a mesma coluna que outrora iluminou os olhos dos
caminhantes que hoje enche de luz os corações dos que
crêem. Outrora abriu um caminho seguro entre as ondas,
hoje firma no baptismo os passos da nossa fé.

Não é um resultado ou um fruto qualquer o benefício da
Sagrada Escritura, em que estão as palavras de vida
eterna. Ela foi escrita não apenas para que crêssemos,
mas para que possuíssemos a vida eterna, onde veremos,
amaremos e teremos satisfeitos todos os nossos desejos.
Sendo assim, aprenderemos verdadeiramente a São Máximo de Turim, (Sermo 100, de sancta Epiphania 1,
incomparável ciência da caridade e seremos repletos de 3: CCL 23, 398-400)
toda a plenitude de Deus. Nesta plenitude, esforça-se a
Sagrada Escritura por introduzir-nos segundo a verdade
da citada afirmação apostólica. Com este fim e nesta
B. GONÇALO DE AMARANTE,
intenção deve-se perscrutar, ensinar e também ouvir a
Sagrada Escritura.
PRESBÍTERO – 10 de Janeiro
São Boaventura Nasceu em Tagilde (Guimarães), de pais nobres e
piedosos, cerca do ano 1200. Passou a
adolescência como aluno na escola arquiepiscopal
Horários da Santa Missa
Informação actualizada em cristoreidealges.com e de Braga e, ordenado sacerdote, foi pároco de S.
Paio de Vizela. Durante catorze anos peregrinou
senhorjesusdosaflitos.com
na Terra Santa e em Roma e, depois do regresso à
Irmãs Missionárias do Espírito Santo
pátria, entregou-se à vida eremítica. Mais tarde
Neste período festivo para as Irmãs Missionárias do entrou na Ordem dos Pregadores e exerceu o
Espírito Santo, por ocasião do centenário da sua ministério da pregação com grande fruto das
fundação, estarão disponíveis alguns textos informativos
e libretos à saída da Igreja que os fiéis podem levar almas. Morreu cerca do ano 1260.
para conhecer este carisma missionário. Continuemos a
dar graças por esta presença e a pedir pela sua
fecundidade na missão.

Missão País

Dada a situação de todos conhecida, este ano a Missão
País terá que ser realizada de tal modo que não haja
ajuntamentos considerados de risco. Assim, teremos a
alegria de receber nestas paróquias três semanas de
Missão País com a participação dos jovens universitários:
- 24 A 31 jan | UCP Economia e Gestão |
Algés/Miraflores
- 31 jan A 7 fev | FMH | Cruz Quebrada/Dafundo
- 6 A 13 fev | UCP Economia e Gestão |
Algés/Miraflores
Rezemos pelos universitários, pelos sacerdotes que os
acompanham e pela missão. Como paróquias, saibamos
receber esta graça.

CRISTO FIRMA NO BAPTISMO OS
PASSOS DA NOSSA FÉ
O evangelho nos conta que o Senhor foi ao Jordão para
ser baptizado e quis ser consagrado neste rio por sinais
do céu.
Cristo nos precede no baptismo para que os povos
cristãos sigam confiantemente o seu exemplo. Vejo aqui
um significado misterioso: também a coluna de fogo ia na
frente através do mar Vermelho, para que os filhos de
Israel a seguissem corajosamente no caminho; foi a
primeira a atravessar as águas, a fim de abrir caminho
aos que vinham atrás. Este acontecimento, como diz o
Apóstolo, era uma figura do baptismo. Foi certamente
uma espécie de baptismo, no qual os homens eram
cobertos pela nuvem e passavam através das ondas.
>>>

Liturgia das Horas

S. HILÁRIO, BISPO E DOUTOR DA
IGREJA – 13 de Janeiro

Nasceu em Poitiers, no princípio do século IV. Eleito
bispo da sua cidade natal cerca do ano 350,
combateu valorosamente a heresia dos arianos e
foi exilado pelo imperador Constâncio. Escreveu
várias obras cheias de sabedoria e doutrina, para
defender a fé católica e interpretar a Sagrada
Escritura. Morreu no ano 367.
Liturgia das Horas

LOUVAREI AO SENHOR EM TODOS
OS TEMPOS,
isto é, de manhã até à noite, como aprendi a fazer,
e não como os que te louvam
quando tu lhes fazes o bem,
nem como os que crêem durante um certo tempo,
mas no momento da tentação cedem;
e como os santos, direi:
Se recebemos o bem da mão de Deus,
porque não devemos aceitar também o mal?…
Assim estes dois momentos do dia
serão um tempo de serviço a Deus,
porque à noite permanecerá o pranto,
e de manhã o eco da alegria.
Mergulharei no sofrimento à noite
a fim de poder gozar, depois, a alegria da manhã.
São Bernardo
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