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Palavra e Eucaristia
À Mesa
da Palavra

Palavra e Eucaristia correspondem-se tão
intimamente que não podem ser
compreendidas uma sem a outra: a Palavra
de Deus faz-Se carne, sacramentalmente, no
evento eucarístico. A Eucaristia abre-nos à
inteligência da Sagrada Escritura, como esta,
por sua vez, ilumina e explica o Mistério
eucarístico. Com efeito, sem o reconhecimento
da presença real do Senhor na Eucaristia,
permanece incompleta a compreensão da
Escritura. Por isso, «à palavra de Deus e ao
mistério eucarístico a Igreja tributou e quis e
estabeleceu que, sempre e em todo o lugar,
se tributasse a mesma veneração embora não
o mesmo culto.
Verbum Domini

Unidade na Trindade
Trindade na Unidade
A fé católica, pois, é esta: Adoramos um Deus
em Trindade e a Trindade em Unidade. Sem
confundirmos as Pessoas ou dividir a
substância. Porque uma é a Pessoa do Pai,
outra a do Filho, outra a do Espírito Santo.
Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma
só divindade, Glória igual e co-eterna
Majestade. E nesta Trindade não há primeiro
nem último; nem um é maior ou menor do que
o outro; mas as três pessoas são justamente de
uma mesma eternidade e igualdade. De sorte
que no todo como já se disse, cumpre adorar
a Unidade na Trindade e a Trindade na
Unidade. Aquele, pois, que quiser salvar-se,
deve assim pensar e crer na Trindade. Do Credo
dito de “Atánasio”, também chamado "Quicumque"
Século IX

Mês de Maio, Mês de Maria
Conta-se que no dia de encerramento do
Concílio de Éfeso, onde os Padres Conciliares
exaltaram as virtudes e as prerrogativas
especiais da VIRGEM MARIA, o Santo Padre
Celestino ajoelhou-se diante da assembleia e
saudou Nossa Senhora, dizendo: "Santa Maria,
Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora
e na hora de nossa morte. Amém."

Dia 26 de Maio, Solenidade do
Corpo e Sangue de Cristo
Neste ano o dia do Corpo de Deus, a próxima
quinta – feira, volta a ser dia feriado e, por
conseguinte, Dia Santo de Guarda. As missas na
paróquia, sejam as vespertinas sejam as do dia,
são em hora habitual de Domingo.

A missão educativa e o
sacramento do matrimónio
O dever educativo recebe do sacramento do
matrimónio a dignidade e a vocação de ser
um verdadeiro e próprio «ministério» da
Igreja ao serviço da edificação dos seus
membros. Tal é a grandeza e o esplendor do
ministério educativo dos pais cristãos, que
Santo Tomás não hesita em compará-lo ao
ministério dos sacerdotes: «Alguns propagam
e conservam a vida espiritual com um
ministério unicamente espiritual: é a tarefa do
sacramento da ordem; outros fazem-no
quanto à vida corporal e espiritual o que se
realiza com o sacramento do matrimónio, que
une o homem e a mulher para que tenham
descendência e a eduquem para o culto de
Deus». A consciência viva e atenta da missão
recebida no sacramento do matrimónio
ajudará os pais cristãos a dedicarem-se com
grande serenidade e confiança ao serviço de
educar os filhos e, ao mesmo tempo, com
sentido de responsabilidade diante de Deus
que os chama e os manda edificar a Igreja
nos filhos. Assim a família dos baptizados,
convocada qual igreja doméstica pela
Palavra e pelo Sacramento, torna-se,
conjuntamente, como a grande Igreja, mestra
e mãe.
São João Paulo II, Familiaris Consortio, 1981, n. 38/II

Eucaristia
A Eucaristia não é somente a comunhão…
é também o sacrário e a custódia,
Jesus presente nos nossos altares…
verdadeiro Emanuel, verdadeiro "Deus
connosco", exposto a toda a hora, em todas
os lugares da terra, aos nossos olhos, à nossa
adoração e ao nosso amor.
Beato Carlos de Foucauld

Santíssima Trindade
Pai, Filho, Espírito Santo, adoro-Vos
profundamente e ofereço-Vos o preciosíssimo
Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus
Cristo, presente em todos os sacrários da
terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e
indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E
pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo
Coração e do Coração Imaculado de Maria,
peço-Vos a conversão dos pobres pecadores.
S. Maria Madalena de Pazzi
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