
«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.

Verbum Domini

BENDITO O QUE VEM EM NOME DO
SENHOR,

O REI DE ISRAEL,
Éramos como escarlate por causa dos nossos
pecados,  mas pelo banho salutar do Batismo 
tornámo-nos  brancos como a lã, 
para oferecermos ao vencedor da morte 
não já ramos de palmeira, 
mas os troféus da sua vitória.
Agitando os ramos espirituais da alma, 
aclamemo-l’O todos os dias, 
juntamente com as crianças, 
dizendo estas santas palavras: 
Bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de
Israel.

Santo André de Creta

Horários da Semana Santa
Quinta-feira Santa
CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR:
18h00 Miraflores
19h00 Algés e Cruz Quebrada
Adoração do Santíssimo Sacramento até às 24h. 

Sexta-feira Santa
LAUDES E OFÍCIO DE LEITURA:
10h00 Algés e Cruz Quebrada 
PAIXÃO DO SENHOR:
15h00 Miraflores, Algés e Cruz Quebrada
VIA SACRA
21h00 Algés e Cruz Quebrada
Termina no Alto de Santa Catarina

Sábado Santo
LAUDES E OFÍCIO DE LEITURA
10h00 Algés e Cruz Quebrada
VIGÍLIA PASCAL
22h00 Miraflores, Algés e Cruz Quebrada

Domingo de Páscoa
RESSURREIÇÃO DO SENHOR
Missas em hora habitual de Domingo

Novena da Misericórdia
A Novena da Misericórdia começa no dia 15 de Abril
(Sexta-feira Santa), na Igreja de Algés, em preparação
para a Festa da Divina Misericórdia. Neste primeiro dia,
às 14h00; nos restantes dias da novena, às 15h.

Via-sacra vicarial — 10 de Abril
A Via-sacra vicarial, será este Domingo no Parque dos
Poetas, Oeiras, às 16h00, com entrada junto da AERLIS.

Recolecção em preparação para a Páscoa - 11 Abril
A recolecção em preparação para a Páscoa, para as
paróquias de Algés e Cruz Quebrada será na segunda-feira
da Semana Santa, em Miraflores, entre as 10h e as 13h.

Confissões — 11 de Abril
No dia 11 de Abril, segunda-feira da Semana Santa, estarão
disponíveis sacerdotes para ouvir as confissões dos fiéis:
15h00 - 19h00 — Algés
21h00 - 23h00 — Miraflores

Renúncia Quaresmal
Os envelopes para esta finalidade encontram-se à
entrada da Igreja, de modo a poder colocá-los com o
valor da sua renúncia nos cestos do ofertório, no
Domingo de Ramos. Se usar outro envelope, que não o
do Patriarcado, por favor identifique claramente no
exterior escrevendo "renúncia quaresmal”. 

Terço dos homens — Quintas-feiras — Algés, 19h30
A origem da instituição oficial do movimento, coloca-se
no contexto do Movimento Apostólico de Schoenstatt.
Um pequeno grupo de homens rezava o Terço na rua
enquanto as esposas participavam de reuniões das
Coordenadoras da Mãe Peregrina do Movimento de
Schoenstatt. Muitos são os frutos desta oração. Como
homem, venha e participe! 

IRS SOLIDÁRIO - Centro Social Paroquial de
Cristo Rei de Algés

A lei permite-lhe decidir sobre o destino de 0,5 % dos
seus impostos. Nesta Paróquia de Algés convidamos a
dedicá- los às famí l ias e pessoas ass i s t idas
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.

Encontro Mundial das Famílias 
(22 a 26 Junho 2022)

Em edições próximas da Folha Informativa encontrará o
programa completo do encontro. Desde já um apelo aos
casais jubilares (que fazem 10, 25, 50, 60 ou mais anos
de casados em 2022): deverão inscrever-se aqui
(h t tps ://forms.g le/LphqgtLyiZKvK33w5) para
receberem o Diploma com a Bênção Jubilar do Cardeal
Patriarca e para reservarem os seus lugares sentados na
missa de encerramento da Festa da Família.

Paróquia de Cristo Rei 
Algés - Miraflores 
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