Paróquia de Cristo Rei
Algés - Miraflores

«ABRIU-LHES O ENTENDIMENTO
PARA COMPREENDEREM AS
ESCRITURAS» (Lc 24, 45)

>>> Considerai o grande número de santos
criados neste género de vida, considerai o bem
feito ao mundo, ontem e hoje, por quem se dedicou
a Deus! Porventura este nosso mundo não tem
necessidade de radiosas testemunhas e verdadeiros
profetas da força benfazeja do Amor de Deus?
Não tem ele necessidade também de homens e
mulheres que, com a sua vida e a sua acção,
saibam espalhar sementes de paz e de
fraternidade?

Trata-se de um dos últimos 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
São João Paulo II, Exortação Apostólica Vita Consecrata
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
FICA CONNOSCO
oferecer a conversão e o perdão dos pecados (cf.
Lc 24, 26.46-47); e promete o Espírito Santo que Irmãos, quando é que o Senhor Se deu a conhecer?
lhes dará a força para serem testemunhas deste Quando partiu o pão. Fiquemos portanto tranquilos:
quando partirmos o pão, reconheceremos o Senhor.
mistério de salvação (cf. Lc 24, 49).
[...] A ausência do Senhor não é uma ausência
Papa Francisco, M.p. Aperuit Illis, 30-09-2019 verdadeira. Tem confiança, guarda a fé e Ele
estará contigo, ainda que não O vejas.
Quando o Senhor os abordou, os discípulos não
Semana de oração pelas Vocações
tinham fé. Não acreditavam na sua ressurreição;
Consagradas
O 58.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações celebra-se a nem sequer esperavam que Ele pudesse ressuscitar.
25 de abril, domingo IV de Páscoa, com o tema ‘São José: o Tinham perdido a fé; tinham perdido a esperança.
sonho da vocação’, no ano especial que o Papa lhe decidiu Eram mortos que caminhavam ao lado de um vivo;
dedicar, por ocasião do 150.º aniversário da sua declaração caminhavam mortos juntamente com a vida. A vida
como padroeiro da Igreja universal. Ao longo desta semana caminhava com eles mas, no coração destes homens,
rezemos por todas as crianças e jovens que Jesus está hoje a
chamar para O seguirem mais de perto. Demos graças a Deus a vida ainda não se tinha renovado. E tu? Desejas a
pelo dom da vida consagrada presente nas paróquias de vida? Imita os discípulos e reconhecerás o Senhor.
Algés (Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, no
Lar Madre Maria Clara) da Cruz Quebrada (Missionárias do
Espírito Santo). Rezemos também pelos consagrados e
consagradas que nasceram e cresceram nestas paróquias e
pelos familiares de paroquianos que seguiram a vida
consagrada.
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Santo Agostinho, Sermão 235

S. ANSELMO, BISPO E DOUTOR DA
IGREJA – 21 de Abril

A lei permite-lhe decidir sobre o destino de
0,5 % dos seus impostos. Nesta Paróquia de
Algés convidamos a dedicá-los às famílias e
pessoas assistidas quotidianamente através do
Centro Social Paroquial de Cristo Rei de Algés
(NIPC 501 772 570). Desde já, em nome dos
que beneficiarem, a nossa gratidão.

Nasceu em Aosta (Piemonte) no ano 1033. Entrou
na Ordem de S. Bento no mosteiro de Le Bec
(França), ensinou Teologia aos seus irmãos de
hábito, ao mesmo tempo que ia progredindo com
ardor no caminho da perfeição. Transferido para a
Inglaterra, foi eleito bispo de Cantuária e
combateu valorosamente pela liberdade da Igreja,
o que lhe causou por duas vezes o exílio. Escreveu
muitas obras de grande valor teológico e místico.
Morreu no ano 1109.

Seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir

SENHOR MEU DEUS,

Olhai para estas pessoas fascinadas por Cristo,
que, no seu autodomínio sustentado pela graça e
pelo amor de Deus, apontam o remédio contra a
avidez do ter, do prazer, e do poder. Não
esqueçais os carismas que plasmaram maravilhosos
«perscrutadores de Deus» e benfeitores da
humanidade, que abriram caminhos seguros para
quantos procuram Deus de coração sincero.
>>>

Liturgia das Horas

faz com que o meu coração te deseje;
que, desejando-te, te procure;
que, procurando-te, te encontre;
que, encontrando-te, te ame;
e que, amando-te, resgate as minhas faltas;
e, uma vez resgatadas, não volte a cometê-las.
Santo Anselmo
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