Paróquia de Cristo Rei
“ANIMAI OS VOSSOS CORAÇÕES”
«Animai os vossos corações», diz a Escritura. Como
podemos fazer isto? A ajuda não nos falta: é a Palavra de Deus. De facto, enquanto tudo é passageiro e
mutável, a Palavra do Senhor não é passageira. Se as
vicissitudes da vida nos fazem sen@r desorientados e
todas as certezas parecem abaladas, temos uma bússola para encontrar a orientação, temos uma âncora
para não ir à deriva. E aqui o modelo que nos é oferecido é o dos profetas, ou seja, daquelas pessoas que
Deus chamou para que falem em seu nome.(…)
Cada cristão, em virtude do Bap@smo, recebeu a dignidade profé@ca: possa cada um redescobri-la e alimentá-la, com uma escuta assídua da Palavra divina.
Bento XVI

São José – 19 Março
O Evangelho não dá informações relativas ao tempo
que Maria, José e o Menino permaneceram no Egito.
Mas certamente tiveram de comer, encontrar uma
casa, um emprego. Não é preciso muita imaginação
para colmatar o silêncio do Evangelho a tal respeito. A
Sagrada Família teve que enfrentar problemas concretos, como todas as outras famílias, como muitos dos
nossos irmãos migrantes que ainda hoje arriscam a
vida acossados pelas desventuras e a fome. Neste sentido, creio que São José seja verdadeiramente um padroeiro especial para quantos têm que deixar a sua
terra por causa das guerras, do ódio, da perseguição e
da miséria. No fim de cada acontecimento que tem
José como protagonista, o Evangelho observa que ele
se levanta, toma consigo o Menino e sua mãe e faz o
que Deus lhe ordenou (cf. Mt 1, 24; 2, 14.21). Com efeito, Jesus e Maria, sua mãe, são o tesouro mais precioso
da nossa fé. No plano da salvação, o Filho não pode ser
separado da Mãe, d’Aquela que «avançou pelo caminho da fé, mantendo fielmente a união com seu Filho
até à cruz». Sempre nos devemos interrogar se estamos a proteger com todas as nossas forças Jesus e Maria, que misteriosamente estão confiados à nossa responsabilidade, ao nosso cuidado, à nossa guarda.
Espera, ó minha alma, espera.
Ignoras o dia e a hora.
Vigia cuidadosamente, tudo passa com rapidez,
ainda que tua impaciência torne duvidoso o que é certo,
e longo um tempo bem curto.
Considera que, quanto mais pelejares,
mais provarás o amor que tens a teu Deus
e mais te alegrarás um dia com teu Bem-Amado
numa felicidade e num êxtase
que não poderão jamais terminar.
Santa Teresa d’Ávila

Horários da Santa Missa
Com a decisão do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, publicada a 11 de Março de
2021, anunciamos os horários da Santa Missa.
De segunda a Sexta-feira
09h00 Cruz-Quebrada
18h00 Miraflores
19h00 Algés

Sábado
09h00 Algés
(celebração
Domingo)

antecipada

de

18h00 Miraflores
19h00 Cruz Quebrada
19h15 Algés
Domingo
09h00 Algés
10h00 Miraflores
11h00 Algés
11h00 Cruz Quebrada
12h00 Miraflores
18h00 Miraflores
19h00 Algés
19h15 Miraflores
Abs)nência nas sextas-feiras da Quaresma
Em união com a Paixão do Senhor e em espírito de
penitência mais visível, nas sextas feiras da Quaresma
deve escolher-se uma alimentação simples e pobre.
Tal espírito de penitência também se concretiza na
abstenção de carne.
Contributo paroquial
Muito agradecemos o contributo paroquial como
forma concreta de comunhão na missão da Igreja.
FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALGÉS IBAN
PT50.0035.2156.0000.5373.6301.5 (CGD)
Comprovativo e solicitação de recibo para efeitos de
dedução no IRS: <cartorioalges@gmail.com>. Indicar: o
nome do fiel, a morada, o NIF, o contributo, a Paróquia.
Encontra a ficha de inscrição em https://is.gd/ehPU6e
Ofertas
A Diocese de Lisboa abriu, para o efeito, uma conta
bancária dedicada, de forma simples, imediata, segura: MBway, Multibanco ou Transferência Bancária
Para a paróquia de Algés: http://ofertas.patriarcadolisboa.pt/index.php?open=500977500
40 dias pela vida
A Campanha de Oração 40 Dias pela Vida realiza-se
em Portugal desde 2012. São 40 dias em oração pelo
fim do aborto. Pedimos que dedique 1 hora nestes 40
Dias pela Vida, até 28 de Março.
Basta ir ao site do www.40diaspelavida.org para obter
informações e fazer a inscrição.
Renúncia quaresmal
Nesta Quaresma de 2021, o Patriarcado de Lisboa vai
destinar o valor da Renúncia Quaresmal à Cáritas de
Lisboa, dadas as consequências gravosas desta pandemia. A entrega da renúncia pode ser feita diretamente ou através da paróquia, até ao próximo dia 11 de
abril, para o IBAN PT50003300004544795746905
(PATRIARCADO).
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