
Responsável: Pároco de Algés | Redacção: Paróquia de Algés | Tel: 214 116 767 | Fax: 214 112 624 | Email: paroquia.alges@netcabo.pt | WEB: http://cristoreidealges.wordpress.com  

Exposição de Presépios
Até ao domingo da Epifania, dia 3 de Janeiro, continua a
decorrer a Exposição de Presépios no piso inferior da igreja
de Miraflores, cada dia enriquecido com novos presépios
que nos fazem chegar. No mesmo espaço podemos
encontrar a venda de livros e a venda dos jovens para
angariação em ordem à participação nas Jornadas
Mundiais da Juventude, no próximo verão.

A Palavra Tem Um Rosto
«O Verbo fez-Se carne e habitou entre nós» (Jo 1,
14a). Estas expressões não indicam uma figura retórica
mas uma experiência vivida. Quem a refere é São
João, testemunha ocular: «Nós vimos a sua glória,
glória que Lhe vem do Pai, como Filho único cheio de
graça e de verdade» (Jo 1, 14b). A fé apostólica
testemunha que a Palavra eterna Se fez Um de nós. A
tradição patrística e medieval, contemplando esta
«Cristologia da Palavra», utilizou uma sugestiva
expressão: O Verbo abreviou-Se. "O Senhor
compendiou a sua Palavra, abreviou-a" (Is 10, 23; Rm
9, 28). (...) O próprio Filho é a Palavra, é o Logos: a
Palavra eterna fez-Se pequena; tão pequena que
cabe numa manjedoura. Fez-Se criança, para que a
Palavra possa ser compreendida por nós». Desde
então a Palavra já não é apenas audível, não possui
somente uma voz; agora a Palavra tem um rosto, que
por isso mesmo podemos ver: Jesus de Nazaré.

Verbum Domini

Deus Meu, Como Me Queres!
Hoje, perto da gruta de Belém,
não é dia de dizer:
"Deus meu, eu Te quero".
É o dia de assombrar-se dizendo:
"Deus meu, como me queres Tu"!

                            Santo Ambrósio

Alegrai-Vos!
Alegrai-vos, justos:
É o nascimento do Justificador.
Alegrai-vos, doentes:
É o nascimento do Salvador.
Alegrai-vos, cativos:
É o nascimento do Redentor.
Que os escravos se alegrem:
É o nascimento do Senhor.
Exultem os homens livres:
É o nascimento do Libertador.
Alegrem-se todos os cristãos:
É o nascimento de Jesus Cristo!

Santo Agostinho

Segunda-feira, dia 7 de Dezembro
Teremos neste dia o nosso habitual retiro paroquial de
Advento, no centro pastoral de Miraflores. Inicia com as
laudes, às 10h00, e termina às 18h00 com a missa
vespertina da Imaculada Conceição. 

Horários das Celebrações de Natal
24 Dezembro
00h00 - Missa da Meia Noite

25 Dezembro
12h15 - Missa do Dia de Natal
* Todas as missas com a veneração da imagem do
Menino Jesus

Venda de Natal
Continua a decorrer a habitual venda de Natal no
espaço da garagem. Façamos aí as nossas compras de
Natal, e assim estaremos a ajudar o nosso Centro Social.

Domingo da Sagrada Família - Oração pelas
famílias refugiadas

No domingo 27 de Dezembro, dia da Sagrada
Família, das 17h00 às 18h00, na igreja paroquial de
Algés, haverá um tempo de oração pelas famílias
refugiadas. Recordemos que também a Sagrada
Família teve de viver como refugiada no Egipto, pois
Herodes queria matar a Jesus Menino. Como ela, hoje
milhares e milhares de famílias vêem-se obrigadas a
sair de suas terras para protegerem as suas vidas e de
seus filhos. Depois de três encontros sobre este tema,
que decorreram em Miraflores, não descuremos a
oração por estes nossos irmãos.

Na Visão Integral do Homem 
e da Sua Vocação (II)

É exactamente partindo da «visão integral do homem e
da sua vocação, não só natural e terrena, mas também
sobrenatural e eterna», que Paulo VI afirmou que a
doutrina da Igreja «se funda na conexão inseparável,
que Deus quis e que o homem não pode quebrar por
sua iniciativa, entre os dois significados do acto conjugal:
o significado unitivo e o significado procriativo». E conclui
reafirmando que é de excluir, como intrinsecamente
desonesta, «toda a acção que, ou em previsão do acto
conjugal, ou na sua realização, ou no desenvolvimento
das suas consequências naturais, se proponha, como fim
ou como meio, tornar a procriação impossível». Quando
os cônjuges, mediante o recurso à contracepção,
separam estes dois significados que Deus Criador
inscreveu no ser do homem e da mulher e no dinamismo
da sua comunhão sexual, comportam-se como «árbitros»
do plano divino e «manipulam» e aviltam a sexualidade
humana, e com ela a própria pessoa e a do cônjuge,
alterando desse modo o valor da doação «total». Assim,
à linguagem nativa que exprime a recíproca doação
total dos cônjuges, a contracepção impõe uma
linguagem objectivamente contradictória, a do não
doar-se ao outro: deriva daqui, não somente a recusa
positiva de abertura à vida, mas também uma
falsificação da verdade interior do amor conjugal,
chamado a doar-se na totalidade pessoal.

S. João Paulo II, Familiaris Consortio, 32/II

Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos
Cruz Quebrada - Dafundo
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