
TUDO PASSA, MAS A PALAVRA DE
DEUS NÃO MUDA

Jesus afirma: «O céu e a terra passarão, mas as
minhas palavras não passarão». (v. 31). Com efeito,
sabemos que na Bíblia a Palavra de Deus está na
origem da criação: todas as criaturas, a partir dos
elementos cósmicos –  sol, lua, firmamento –
obedecem à Palavra de Deus, existem porque
«chamados» por ela. Este poder criador da
Palavra divina concentrou-se em Jesus Cristo, Verbo
feito carne, e passa também através das suas
palavras humanas, que são o verdadeiro
«firmamento» que orienta o pensamento e o
caminho do homem sobre a terra. Por isso Jesus não
descreve o fim do mundo, e quando usa imagens
apocalípticas, não se comporta como um «vidente». 
Ao contrário, Ele quer subtrair os seus discípulos de
qualquer época da curiosidade pelas datas, pelas
previsões, e deseja ao contrário dar-lhes uma chave
de leitura profunda, essencial, e sobretudo indicar
a senda justa sobre a qual caminhar, hoje e
amanhã, para entrar na vida eterna. Tudo passa –
recorda-nos o Senhor –  mas a Palavra de Deus
não muda, e face a ela cada um de nós é
responsável pelo próprio comportamento. Com
base nisto seremos julgados.
 

Bento XVI

Ó MEU SENHOR E SALVADOR,
Ampara-me na minha última horacom os braços fortes
dos Teus sacramentose a fragrância de Tuas
consolações.
Que Tuas palavras absolvedoras sejam ditas sobre mim
e o santo óleo me marque e me sele.
Que seja o Teu corpo o meu alimento e Teu sangue a
minha bebida.
Que Tua Mãe Maria venha a mim e meu anjo rogue
por paz para mim.
Que os Teus gloriosos santos e os meus queridos
patronos sorriam para mim.
Que, através deles todos, eu possa morrer como desejo
viver:
na Tua Igreja, na Tua fé e no Teu amor.
Amém. 

São John Henry Newman

Tríduo Cristo Rei
Os frutos da celebração de uma festa semeiam-se na sua
preparação. Aproxima-se a Solenidade de Cristo Rei do
Universo. Na Igreja Paroquial de Algés, dedicada ao
próprio Cristo, faremos o tríduo de preparação, com a
oração, a pregação em vista da conversão, o terço e a
possibilidade de confissões, seguindo-se a Santa Missa.

Dia 17, quinta-feira, às 18h — para as crianças, com o
Padre Gonçalo Cravo

Dia 18, sexta-feira, às 18h — para os jovens, com a Irmã
Júlia Capela

Dia 19, sábado, às 18h15 — para os casais, com o
Padre Gonçalo Portocarrero

Venha, participe e prepare dignamente a Solenidade de
Cristo Rei.

Ajuda à Igreja — 3.º Domingo
O próximo Domingo é o terceiro do mês. Por iniciativa
de alguns fiéis perante a emergências das necessidades 
mais próximas, as ofertas de ajuda à Igreja no 3.º
Domingo têm sido dirigidas para a actividade caritativa
e educativa no Centro Social e Paróquia da Cruz
Quebrada.O agradecimento é incomensurável, tanto
quanto os primeiros passos de uma vida inteira. Para os
fiéis de desejam fazer transferência:

 IBAN PT50.0035.0044.0003.2824.6307.3 
(comprovativos e recibos:
centro.senhorjesusdosaflitos@gmail.com).

Peregrinação a Fátima — 3 de Dezembro
No primeiro sábado de Dezembro, dia 3, realiza-se a
última peregrinação mensal deste ano. Vamos
agradecer à Virgem de Fátima todas as graças e
bênçãos alcançadas. Participemos todos na divulgação
junto de familiares, amigos, colegas de trabalho e
vizinhos. 

15 Novembro 
A Paróquia de Cristo Rei de Algés foi criada em 15 de
Novembro de 1966. Lembremos na oração e na Santa
Missa, em acção de graças, a paróquia enquanto
comunidade de fé no território de Algés / Miraflores.

Legado Pio
Na Solenidade de Cristo Rei, Domingo, 20 de
Novembro, a Santa Missa às 11h é celebrada em
cumprimento do legado pio, pelo casal Polycarpo Anjos
e Alice Munro dos Anjos e família. É também aniversário
da Dedicação da nossa Igreja Paroquial (1977). O
edifício, onde uma comunidade cristã nasce para a fé
pelo baptismo é congregada, no Dia do Senhor, para
celebrar a Eucaristia, torna-se assim a imagem da
própria Comunidade Cristã.

Um Rosto Amigo
Começa esta segunda-feira a primeira fase do projecto
Rosto Amigo, da Paróquia de Algés em Parceria com a
Cáritas diocesana, formando pessoas que desejem
contribuir para apoiar quem necessita de companhia ou
para colaborar em tarefas diversas urgentes no serviço
da caridade. 

Dia 14 de Novembro, 21h, em Miraflores — O Projeto
na Missão da Igreja/ Voluntariado Cristão
Dia 21 de Novembro, 21h, em Algés — A Linguagem
de proximidade com o Outro
Dia 28 de Novembro, 21h, em Algés — A arte da
escuta
Dia 5 de Dezembro, 21h, em Algés — A Missão da
Igreja: Caridade, a Fé que nos move
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