
CRISTO É O VENCEDOR, O
PANTOCRATOR

No mistério refulgente da ressurreição, este silêncio
da Palavra manifesta-se com o seu significado
autêntico e definitivo. Cristo, Palavra de Deus
encarnada, crucificada e ressuscitada, é Senhor de
todas as coisas; é o Vencedor, o Pantocrator, e
assim todas as coisas ficam recapituladas n’Ele
para sempre (cf. Ef 1, 10). Por isso, Cristo é «a luz
do mundo» (Jo 8, 12), aquela luz que «resplandece
nas trevas» (Jo 1, 5) mas as trevas não a acolheram
(cf. Jo 1, 5). Aqui se compreende plenamente o
significado do Salmo 119 quando a designa «farol 
para os meus passos, e luz para os meus caminhos»
(v. 105); esta luz decisiva na nossa estrada é
precisamente a Palavra que ressuscita. Desde o
início, os cristãos tiveram consciência de que, em
Cristo, a Palavra de Deus está presente como
Pessoa.

Verbum Domini

Ó CRISTO RESSUSCITADO!
Também nós temos que ressuscitar contigo;
Tu escondeste-Te à vista dos homens e nós temos
queseguir-Te;
regressaste para o Pai e temos que procurar que
a nossa vida “esteja escondida contigo em
Deus”…
É obrigação e privilégio de todos os teus
discípulos, Senhor, ser elevados e transfigurados
contigo;
é privilégio nosso viver no céu com os nossos
pensamentos, aspirações, desejos e afectos,
ainda que permanecendo na carne…
Ensina-nos a “aspirar às coisas do alto” (Col 3,1),
demonstrando assim que Te pertencemos,
que o nosso coração ressuscitou contigo e
em Ti está escondida a nossa vida.

São J.H. Newman

SÃO MARCOS, EVANGELISTA
25 de Abril

Era primo de Barnabé. Acompanhou o apóstolo Paulo na
sua primeira viagem, e depois também o acompanhou a
Roma. Foi discípulo de Pedro, de cuja pregação se fez
intérprete no Evangelho que escreveu. É-lhe atribuída a
fundação da Igreja de Alexandria.

Liturgia das Horas

Material escolar para as crianças refugiadas
em Portugal

Uma representante a Associação dos Ucranianos em
Portugal pede material escolar para as crianças
refugiadas em Portugal: estojos, mochilas, canetas azuis,
lápis, apara-lápis, borrachas, cadernos (de linhas e
quadriculados), lápis de cor, marcadores, tesouras,
réguas, cadernos em branco. Recolhe-se nos
acolhimentos e entrega-se pontualmente. Muito se
a g r a d e c e . P a r a m a i s i n f o r m a ç õ e s
ukrainskoesrtva@gmail.com

Peregrinação a Fátima — 7 de Maio
Realiza-se no dia 7 de Maio, a Peregrinação do
Primeiro Sábado ao Santuário de Fátima. Saída de
Algés às 8 h. com a recolha de peregrinos nos lugares
habituais. O regresso é às 16h20. Agradecemos que o
pagamento seja feito na Paróquia. Colaboremos! Que o 
Espírito Santo nos ilumine a todos.

Almoço de primeiro Domingo — Miraflores, 8 de Maio
Os almoços de primeiro Domingo promovem o
conhecimento interpessoal das famílias e dos grupos na
Paróquia e constituem ocasião de partilha da missão
paroquial nos vários aspectos, dimensões, grupos e
movimentos. São óptimo antídoto à solidão e permitem
a dedicação generosa dos que se entregam à
preparação da refeição, lembrando a alegria de Santa
Marta em receber Jesus, ao mesmo tempo que se ajuda
a paróquia nas suas despesas de actividade. No dia 8
de Maio a refeição será preparada pelas Equipas de
Nossa Senhora. 

Terço dos homens — Quintas-feiras — Algés, 19h30
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 a favor do Centro Social Paroquial de
Cristo Rei de Algés (NIPC 501 772 570).

Encontro Mundial das Famílias (22 a 26 Junho2022)
Para inscrição dos casais jubilares

 ht tps ://forms.gle/LphqgtLyiZKvK33w5

Consagração «Totus Tuus»
No dia 31 de Maio, Festa da Visitação de Nossa Senhora,
serão em Miraflores às 18h as consagrações e renovações Totus
Tuus. No mesmo mês, em data a confirmar, haverá dois
encontros sobre o Tratado. No dia 28 de Abril começam os
exercícios espirituais para a consagração.

Do comunicado da CEP de 22.4.2022
«Deixa de ser obrigatório o uso das máscaras nos espaços das
celebrações e outras atividades pastorais da Igreja; esta
orientação substitui o n. 2b das orientações de 28 de fevereiro
de 2022. Porém, sabendo que a pandemia ainda não terminou
e num sentido de bom senso e responsabilidade comum,
recomenda-se que haja cuidados acrescidos nos espaços
fechados onde o devido arejamento nem sempre é possível.
Mantêm-se em vigor as restantes orientações emitidas a 28 de
fevereiro de 2022».
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