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FOLHA INFORMATIVA      Senhor  Jesus  dos  Afl itos -  Cris to Rei  -  Nossa Senhora  do  Cabo  

bento xvi

10, Segunda-feira 
1 Cor 5,1-8 | Sal 5 | Lc 6,6-11 
11, Terça-feira  
1 Cor 6,1-11 | Sal 149 | Lc 6,12-19 
12, Quarta-feira 
1 Cor 7,25-31 | Sal 44 | Lc 6,20-26  
13, Quinta-feira, S. João Crisóstomo, 
bispo e doutor da Igreja - MO  
1 Cor 8,1b-7.11-13 | Sal 138 | Lc 6,27-38 
14, Sexta-feira, Exaltação da Santa 
Cruz - FESTA 
Num 21,4b-9 ou Filip 2,6-11 | Sal 77 | 
Jo 3,13-17 
15, Sábado, Nossa Senhora das Dores 
- MO  
1 Cor 10,14-22 | Sal 115 ou Hebr 5,7-9 
| Sal 30 | Jo 19,25-27 ou Lc 2,33-35  
16, Domingo XXIV do Tempo Comum 
Is 50,5-9a | Sal 114 | Tg 2,14-18    
Mc 8,27-35 

Unidade pastoral 

14 a 16 - Líbano - Visita de Bento XVI ao Líbano 
15 - Lisboa - Mosteiro dos Jerónimos - Festa pa-
ra acolher as relíquias de São João Bosco  

Oração Não é Tempo Perdido 
Queridos irmãos e irmãs, a vida cristã exige, 
por assim dizer, o "martírio" da fidelidade diá-
ria ao Evangelho, que é a coragem de deixar 
que Cristo cresça em nós, direccione o nosso 
pensamento e nossas acções. Mas isso só pode 
acontecer em nossas vidas se for sólido o nosso 
relacionamento com Deus. Oração não é tempo 
perdido, não é tirar o tempo das nossas activi-
dades, incluindo as apostólicas, é exactamente 
o contrário: só se formos capazes de ter uma 
fiel vida de oração, constante, confiante, será o 
próprio Deus a nos dar força e capacidade 
para viver de modo feliz e sereno, superar as 
dificuldades e testemunhá-Lo com coragem.                

Catequese, 29.8.2012 

Ouçam, Falem 
A frase completa no Evangelho deste Domingo é: 
"Cheios de assombro, diziam: «Tudo o que faz é 
admirável: faz que os surdos oiçam e que os mu-
dos falem». Toda a Palavra é atravessada por 
um sopro de alegria, na liberdade do Espírito 
Santo. "O Espírito Santo penetra todas as coisas, 
até o que há de mais profundo em Deus. Pois 
quem sabe o que há no homem, senão o espírito 
humano que nele se encontra? Assim também 
ninguém conhece o que há em Deus, senão o Es-
pírito de Deus" (1 Cor 2,10). É para podermos 
receber Aquele que vem de Deus, para falarmos 
d'Ele e com Ele, que os nossos ouvidos foram 
abertos e foi solta a prisão da nossa língua. Pa-
ra isso foram abertos os olhos aos cegos e de-
sentravados os paralíticos. Agora podem saltar. 
É Cristo, o Ungido, Aquele que reina com justiça, 
o que "faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que 
têm fome e a liberdade aos cativos" (Salmo 
145/146). Vale a pena louvar, conhecer e sentir 
a Sua presença Eucarística e rezar, pedindo a 
verdadeira liberdade, como na oração colecta 
deste Domingo: "concedei que, pela nossa fé em 
Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e a 
herança eterna".                         Pe. António Figueira 

A oração é a âncora para os flutuantes, tesouro 
para os pobres, remédio para os doentes, pre-
ventivo dos sãos. 

S. João Crisóstomo 

Exaltação da Santa Cruz  
14 de Setembro 

Celebramos a festa da santa cruz, que dissi-
pou as trevas e nos restituiu a luz. Celebramos 
a festa da santa cruz, e juntamente com o Cru-
cificado somos elevados para o alto, para que, 
deixando a terra do pecado, alcancemos os 
bens celestes. Tão grande é o valor da cruz, 
que quem a possui, possui um tesouro. Nela 
está a plenitude da nossa salvação e por ela 
regressamos à dignidade original. Com efeito, 
sem a cruz, Cristo não teria sido crucificado. 
Sem a cruz, a Vida não teria sido cravada no 
madeiro. E se a Vida não tivesse sido crucifica-
da, não teriam brotado do seu lado aquelas 
fontes de imortalidade, o sangue e a água, 
que purificam o mundo; não teria sido rasgada 
a sentença de condenação escrita pelo nosso 
pecado, não teríamos alcançado a liberdade, 
não poderíamos saborear o fruto da árvore 
da vida, não estaria aberto para nós o Paraí-
so. Sem a cruz, não teria sido vencida a morte, 
nem espoliado o inferno. Verdadeiramente 
grande e preciosa realidade é a santa cruz!                                  

Santo André de Creta, bispo  

esta
semana


