
MARIA VIVE DA PALAVRA DE DEUS
Maria é a figura da Igreja à escuta da Palavra de
Deus que nela Se fez carne. Maria é também
símbolo da abertura a Deus e aos outros; escuta
activa, que interioriza, assimila, na qual a Palavra
se torna forma de vida. O Magnificat – um retrato,
por assim dizer, da sua alma – é inteiramente
tecido com fios da Sagrada Escritura, com fios
tirados da Palavra de Deus.
Maria vive da palavra de Deus, é inundada pela
palavra de Deus. E este estar imersa na palavra de
Deus, este ser totalmente familiar com a palavra de
Deus dá-lhe também a luz interior da sabedoria.
Quem pensa com Deus pensa bem, e quem fala
com Deus fala bem. Tem critérios de juízo válidos
para todas as coisas do mundo. Torna-se sábio,
prudente e, ao mesmo tempo, bom: torna-se
também forte e corajoso, com a força de Deus que
resiste ao mal e promove o bem no mundo.

Bento XVI

NATIVIDADE DA VIRGEM SANTA MARIA
Dona e Senhora da terra, 
do céu Rainha sem par, 
Virgem Mãe que um Deus encerra, 
suave Estrela do mar! 
Tua beleza fulgura, 
cingida embora de véus, 
pois nos trouxeste, tão pura, 
o próprio Filho de Deus. 
Hoje é o teu dia: nasceste; 
vieste sem mancha à luz: 
com teu natal tu nos deste 
o do teu Filho Jesus. 
Em ti celeste e terrena, 
o nosso olhar se compraz, 
Rainha santa e serena, 
que a todos trazes a paz. 
Louvado o Deus trino seja, 
suba ao céu nosso louvor, 
pois quis tornar Mãe da Igreja 
a própria Mãe do Senhor.

Liturgia das Horas

Horário da Santa Missa
A partir do dia 1 de Setembro foi retomado o horário
comum. Com o cessar das restrições e a evolução
espontânea da afluência dos fiéis às celebrações
passaremos a ter:

Retoma-se também:
- A celebração de primeiro sábado na Capela de Nossa

Senhora do Cabo, às 17h;
- No Salão Paroquial (Centro de Convívio na Quinta-feira,

às 16h;
- No Lar Madre Clara, na primeira quinta-feira do mês,

às 11h30.

Preparação para o Crisma
No dia 9 de Outubro tem início a formação e catequese
de adultos em preparação para o Crisma. O apelo é
dirigido a todos os baptizados adultos que ainda não
receberam este Sacramento e assim possam completar a
sua iniciação cristã.

Catequese paroquial
Estão abertas as inscrições para quem vem para a
Catequese pela primeira vez (1.º volume).
Os grupos do 1.º volume serão 
— em Algés: Sábado, 11h30;
— em Miraflores: Sábado, 11h30; Domingo, 11h; Terça-
feira, 18h30

INSCRIÇÕES NO FORMULÁRIO:
https://catequesealges.weebly.com/inscricoes.html

Padre Miguel, Padre Lourenço
Damos graças a Deus pelos sacerdotes, celebramos a fé
com os sacerdotes, rezamos pelos sacerdotes. Com o
decreto de nomeação do Senhor Patriarca para este
ano 2022-2023 agradecemos a missão do Senhor
Padre Miguel e recebemos a dedicação do Senhor
Padre Lourenço Lino. Em sinal desta gratidão
procuraremos ter o encontro/almoço paroquial do mês
de Setembro no dia 18, Domingo, em Miraflores, após a
Santa Missa às 12h15. Para efeitos de organização,
importante nestes tempos, pedimos a inscrição no
acolhimento paroquial e agradecemos uma pequena
oferta livre, de acordo com as possibilidades.
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Paróquia de Cristo Rei 
Algés - Miraflores 

Segunda a Sexta-feira
08h00 Cruz Quebrada
18h00 Miraflores
19h00 Algés

Sábado 
(missa do dia)
09h00 Algés
(celebração antecipada de
Domingo)
18h00 Miraflores
19h00 Cruz Quebrada
19h15 Algés

Domingo
10h00 Miraflores
11h00 Cruz Quebrada
11h00 Algés
12h15 Miraflores
18h00 Algés
19h15 Miraflores

AURORA DA REDENÇÃO
No dia 8 de Setembro, a Liturgia recorda a
Natividade da Bem-Aventurada Virgem Maria. Esta
festa, muito sentida pela piedade popular, leva-nos
a admirar em Maria Menina a aurora puríssima da
Redenção. Contemplamos uma menina como todas
as outras, e ao mesmo tempo única, a "bendita
entre as mulheres" (Lc 1, 42). Maria é a Imaculada
"filha de Sião", destinada a tornar-se a Mãe do
Messias.

São João Paulo II, Audiência de 8/9/2004
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