Paróquia de Cristo Rei
Algés - Miraflores

«PALAVRA DA CRUZ»
A missão de Jesus cumpre-se no Mistério Pascal: aqui
vemo-nos colocados diante da «Palavra da cruz». O
Verbo emudece, torna-se silêncio de morte, porque Se
«disse» até calar, nada retendo do que nos devia
comunicar. Sugestivamente os Padres da Igreja, ao
contemplarem este mistério, colocam nos lábios da Mãe
de Deus esta expressão: «Está sem palavra a Palavra do
Pai, que fez toda a criatura que fala; sem vida estão os
olhos apagados d’Aquele a cuja palavra e aceno se
move tudo o que tem vida». Aqui verdadeiramente
comunica-se-nos o amor «maior», aquele que dá a vida
pelos próprios amigos. Neste grande mistério, Jesus
manifesta-Se como a Palavra da Nova e Eterna Aliança:
a liberdade de Deus e a liberdade do homem
encontraram-se definitivamente na sua carne crucificada,
num pacto indissolúvel, válido para sempre. O próprio
Jesus, na Última Ceia, ao instituir a Eucaristia falara de
«Nova e Eterna Aliança», estabelecida no seu sangue
derramado, mostrando-Se como o verdadeiro Cordeiro
imolado, no qual se realiza a definitiva libertação da
escravidão.

Horários da
TRÍDUO PASCAL 2021
Quinta-feira Santa
Ceia do Senhor
(adoração até às 24h)
- 18h00 Miraflores
- 19h00 Cruz Quebrada
- 19h30 Algés
Sexta-feira Santa
Ofício divino
- 10h00 Algés e Cruz Quebrada
Paixão do Senhor
- 15h00 Algés e Cruz Quebrada

Bênção pascal

Domingo de Páscoa e a segunda-feira da oitava de
Páscoa são dias tradicionalmente dedicados à bênção
das casas e das famílias. O Pároco dará a bênção no
canal youtube PeAntónio Figueira
(UC2veL8sWbbuS83TsfJ4ZxZQ) no Domingo de Páscoa
às 15h00.

Semana Santa

Ao mesmo tempo que formulamos os votos de uma
Semana Santa bem vivida e celebrada, fazemos eco das
palavras do Senhor Patriarca e agradecemos toda a
colaboração: «peço-vos muita atenção às normas
sanitárias publicamente exigidas e às indicadas pela
Conferência Episcopal Portuguesa (Orientações de 8 de
maio de 2020). Façamos tudo para que a pandemia não
alastre e novo confinamento não se imponha.
Celebrações mais intervaladas e breves, com presença
limitada e fisicamente espaçada; ambientes arejados;
uso de máscaras e desinfetante das mãos; comunhão na
mão e omissão de aglomerações antes e depois de cada
celebração».

Renúncia quaresmal

Nesta Quaresma de 2021, o Patriarcado de Lisboa vai
destinar o valor da Renúncia Quaresmal à Cáritas de
Verbum Domini
Lisboa, dadas as consequências gravosas desta
pandemia. A entrega da renúncia pode ser feita
diretamente ou através da paróquia, até ao próximo dia
Santa Missa
11 de abril, para o
IBAN PT50003300004544795746905 (PATRIARCADO).
Domingo de Páscoa
09h00 Algés
10h00 Miraflores
11h00 Algés
11h00 Cruz Quebrada
12h00 Miraflores
~
18h00 Miraflores
19h00 Algés
19h15 Miraflores

Sábado Santo
Ofício divino
- 10h00 Algés e Cruz Quebrada
Vigília Pascal
- 22h00 Algés e Cruz Quebrada

DOMINGO DE RAMOS
O Domingo de Ramos é o grande portal de
entrada na Semana Santa, a semana em que o
Senhor Jesus caminha até ao ponto culminante da
sua existência terrena. Ele sobe a Jerusalém para
dar pleno cumprimento às Escrituras e ser pregado
no lenho da cruz, o trono donde reinará para
sempre, atraindo a Si a humanidade de todos os
tempos e oferecendo a todos o dom da redenção.
Bento XVI

Ó CRUZ BENDITA

Retiro Paroquial

O estandarte da Cruz proclama ao mundo
a morte de Jesus e a sua glória, porque o autor
de todo o universo contemplamos suspenso do
madeiro. Com um golpe de lança trespassado,
ficou aberto o coração de Cristo, manando
sangue e água como rio, para lavar os crimes
deste mundo.(...)
Cruz do Senhor, és única esperança
no tempo da tristeza e da Paixão.
Aumenta nos cristãos a luz da fé,
Mudança da hora
Recorda-se que no Domingo dia 28 entramos na hora sê para os homens o sinal da paz.
Nesta segunda – feira, dia 29, temos o nosso retiro
paroquial no centro pastoral de Miraflores, orientado
pelo Diácono Pedro Figueiredo, com o seguinte
programa:
– 09h30 Oração
– – Conferência
– 12h00 Terço / despedida
– 16h00 Adoração do Santíssimo Sacramento
– – confissões
– 18h00 Santa Missa
de Verão. Os relógios adiantam uma hora.

Liturgia das horas

Responsável: Pároco de Algés | Redacção: Paróquia de Algés | Tel: 214 116 767 | Email: paroquia.cristorei.alges@gmail.com | WEB: https://cristoreidealges.com/

