
JESUS CRISTO DÁ AOS HOMENS A
LEI NOVA, A LEI DO EVANGELHO 

«Todo o ser humano que atinge a consciência e a
responsabilidade experimenta um chamamento
interior para realizar o bem» e, consequentemente,
evitar o mal. Sobre este princípio, como recorda
São Tomás de Aquino, fundam-se também todos os
outros preceitos da lei natural. A escuta da Palavra
de Deus leva-nos em primeiro lugar a prezar a
exigência de viver segundo esta lei «escrita no
coração» (cf, Rm 2, 15; 7, 23).

Verbum Domini

SENHOR,
Fazei de mim um instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
onde houver discórdia, que eu leve a união;
onde houver dúvidas, que eu leve a fé;
onde houver erros, que eu leve a verdade;
onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
onde houver desespero, que eu leve a esperança;
onde houver tristeza, que eu leve a alegria;
onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar,
que ser consolado;
compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado;
pois é dando que se recebe;
é  perdoando, que se é perdoado;
e é morrendo que se vive para a vida eterna.

São Francisco de Assis

Sínodo 2023
No dia 7 de Março, ás 21h, realiza-se mais um reunião
por Zoom, na qual todos podem ainda colaborar num
debate de ideias e opiniões que visa uma maior e
melhor integração dos paroquianos na vida da nossa
Igreja. Apelamos à resposta generosa de todos, seja
pela participação nestes momentos, seja deixando as
vossas ideias nas caixas de sugestões que existem à
entrada das igrejas de Algés e de Miraflores, seja
enviando os vossos contributos para resposta às duas
q u e s t õ e s c o l o c a d a s , p a r a o e m a i l
sinodocristoreialgesmiraflores@gmail.com ou através da
resposta ao questionário online disponível em:
https://forms.gle/rqpE7PeTev66cXKx9 e que pedimos
que façam circular nos grupos a que pertencem.

Peregrinação a Fátima - primeiro sábado de Abril
Retomamos a Peregrinação dos Primeiros Sábados ao
Santuário de Fátima em Reparação e Desagravo ao
Imaculado Coração de Maria. No próximo mês dia 2 de
Abril 2022. Saída de Algés às 8 h, havendo peregrinos, 
entram no cabeleireiro Paz e Farmácia Sta Rita em
Miraflores, Estádio da Luz, Campo Grande e rotunda do
Relógio e diretamente a Fátima. Como estamos na
Quaresma faremos Via Sacra nos Valinhos, e quem não
puder o autocarro leva-vos ao Santuário de Fátima. O
regresso é, às 16h20 e paramos nos locais onde os
peregrinos entraram. Preço Adultos € 14.00
crianças/jovens € 7.00. Agradecemos compreensão dos
peregrinos, pois a inscrição não garante a reserva do
lugar no autocarro. O pagamento deverá ser feito até
10 dias antes do dia da peregrinação. Havendo lista de
espera dá-se prioridade, pois a paróquia tem reserva
do autocarro no mês anterior, de contrário corremos o
risco de não ter transporte no dia da peregrinação.
Agradecemos que o pagamento seja feito na Paróquia.
Colaboremos! Que o Espírito Santo nos ilumine a todos.

Paróquia de Cristo Rei 
Algés - Miraflores 
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Via Sacra
Durante o tempo da Quaresma ter-se-á em cada sexta-
feira o exercício da Via-Sacra. 
Assim:
15h00 Cruz Quebrada
17h00 Miraflores
18h00 Algés

Ucrânia
Em comunicado «Pela Paz na Ucrânia», de 24 de
Fevereiro, a Conferência Episcopal Portuguesa fazia-se
eco do convite do Papa Francisco ao jejum e oração
pela paz,  na Quarta-feira de Cinzas e referia:
«infelizmente, a guerra teve início esta madrugada, com
a invasão da Ucrânia pela Rússia» (n. 2). Terminava o
comunicado com o seguinte apelo: «haja uma partilha
efectiva para com a Igreja na Ucrânia, nomeadamente
através das Cáritas e de outras instituições». Na quarta-
feira de Cinzas a Conferência Episcopal Ucraniana
pediu ao Santo Padre que consagre Rússia e Ucrânia ao
Imaculado Coração de Maria. Na oração e na acção
humanitária encontramos as duas asas da caridade. 
Para os refugiados ucranianos que cheguem ao
Concelho a Câmara Municipal de Oeiras comunicou a 1
de a criação e implementação de um plano de
acolhimento e apoio em coordenação com as várias
entidades activas no território local consoante a
evolução da guerra. 
Deixamos a indicação de alguns dos pontos de
proximidade para a recolha de bens de ajuda imediata
com capacidade de escoamento e transporte para
auxiliar os refugiados nas zonas de guerra (lista não
exaustiva): Caritas (caritas.pt); Bombeiros Voluntários de
Algés; Bombeiros Voluntários Dafundo; Escola
Secundária de Miraflores; Clínica Belong em Miraflores; 
Associação de Emigrantes Mundo Feliz. Mais informação
em cristoreidealges.com e senhorjesusdosaflitos.com
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