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Toda a Existência do Homem Está
Sob o Chamamento Divino

À Mesa
da Palavra

Nos Salmos, encontramos articulada toda a gama
de sentimentos que o homem pode ter na sua própria existência e que são sapientemente colocados diante de Deus; alegria e sofrimento, angústia
e esperança, medo e perplexidade encontram lá
a sua expressão. E, juntamente com os Salmos,
pensamos também em numerosos textos da Sagrada Escritura que apresentam o homem a dirigir-se
a Deus sob a forma de oração de intercessão (cf.
Ex 33, 12-16), de canto de júbilo pela vitória (cf.
Ex 15). Deste modo, a palavra que o homem dirige a Deus torna-se também Palavra de Deus, como confirmação do carácter dialógico de toda a
revelação cristã, e a existência inteira do homem
torna-se um diálogo com Deus que fala e escuta,
que chama e dinamiza a nossa vida. Aqui a Palavra de Deus revela que toda a existência do homem está sob o chamamento divino. Verbum Domini

Mês de Maio - Mês de Maria
Rezar o Terço

Todas as pessoas de boa vontade podem e devem, diariamente, rezar o seu Terço. E para
quê? Para nos pormos em contacto com Deus,
agradecer os seus benefícios e pedir-Lhe as
graças de que temos necessidades. É a oração
que nos leva ao encontro familiar com Deus, como o filho que vai ter com o seu pai para lhe
agradecer os benefícios recebidos, tratar com
ele os seus assuntos particulares, receber a sua
orientação, a sua ajuda, o seu apoio e a sua
bênção. Irmã Lúcia – Apelos da Mensagem de Fátima

F á t i m a – 13 d e M a i o
A Mensagem de Nossa Senhora

À luz do amor materno, nós compreendemos
toda a mensagem de Nossa Senhora de Fátima.
Aquilo que se opõe mais directamente à caminhada do homem em direcção a Deus é o pecado, o perseverar no pecado, enfim, a negação
de Deus. A programada supressão de Deus do
mundo do pensamento humano. A separação
d'Ele de toda a actividade terrena do homem.
A rejeição de Deus por parte do homem. Na
verdade, a salvação eterna do homem somente
em Deus se encontra. A rejeição de Deus por
parte do homem, se se tornar definitiva, logicamente conduz à rejeição do homem por parte
de Deus, à condenação! Poderá a Mãe, que
deseja a salvação de todos os homens, com toda a força do seu amor que alimenta no Espírito
Santo, poderá ela ficar calada acerca daquilo
que mina as próprias bases desta salvação?
Não, não pode! Por isso a mensagem de Nossa
Senhora de Fátima, tão maternal, se apresenta
ao mesmo tempo tão forte e decidida. Até parece severa. É como se falasse João Baptista
nas margens do rio Jordão. Exorta à penitência.
Adverte. Chama à oração. Recomenda o terço,
o rosário. O amor da Mãe do Salvador chega
até onde quer que se estenda a obra da salvação.
S. João Paulo II, Fátima 13.05.1982

Dia 17: Procissão das Velas,
na Cruz Quebrada
A Paróquia de Senhor Jesus dos Aflitos da
Cruz Quebrada vai realizar no próximo Sábado, às 21h30, a procissão das velas em
honra de Nossa Senhora de Fátima. A procissão terá início junto ao Quartel dos Bombeiros Voluntários do Dafundo, terminando na
igreja paroquial da Cruz Quebrada.

Esta Semana
11 a 18 – Semana da Vida com o tema
“Gerar vida – construir futuro”.
12 e 13 - Fátima – Peregrinação Internacional Aniversário presidida por D. Fouad Twal
patriarca latino de Jerusalém
15 – Dia Internacional da Família.
18 - Lisboa - Torres Vedras – Jornada da
Juventude da Diocese de Lisboa.

S. Matias — 14 de Maio
“Aquele que depois da Páscoa foi eleito no
lugar do traidor Judas Iscariotes. Na Igreja
de Jerusalém a comunidade propôs dois para serem sorteados: “José, de apelido Barsabas, chamado justo, e Matias” (Act 1, 23).
Foi precisamente este o pré-escolhido, de
modo que “foi associado aos onze Apóstolos” (Act 1, 26). Dele nada mais sabemos, a
não ser que também tinha sido testemunha
de toda a vicissitude terrena de Jesus (cf. Act
1, 21-22), permanecendo-lhe fiel até ao
fim”.
Bento XVI

Vela, ó Maria,
sobre as famílias e sobre o mundo do trabalho;
vela sobre todos os que perderam a fé e a esperança;
conforta os doentes, os encarcerados e todos os
que sofrem;
sustenta, ó Ajuda dos Cristãos,
os j ov en s , os i d os os e a s p es s oa s e m
dificuldade.
Vela, ó Mãe da Igreja, sobre os Pastores
e sobre toda a comunidade dos fiéis,
para serem sal e luz no meio da sociedade.
Bento XVI
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