
SÓ DEUS RESPONDE À SEDE QUE ESTÁ
NO CORAÇÃO DE CADA HOMEM!

A Palavra de Deus não se contrapõe ao homem,
nem mortifica os seus anseios verdadeiros; pelo
contrário, ilumina-os, purifica-os e realiza-os. Como
é importante, para o nosso tempo, descobrir que só
Deus responde à sede que está no coração de
cada homem! Infelizmente na nossa época,
sobretudo no Ocidente, difundiu-se a ideia de que
Deus é alheio à vida e aos problemas do homem;
pior ainda, de que a sua presença pode até ser
uma ameaça à autonomia humana. Na realidade,
toda a economia da salvação mostra-nos que Deus
fala e intervém na história a favor do homem e da
sua salvação integral, A Sagrada Escritura é
precisamente o livro no qual estão escritas palavras
de vida eterna.

Verbum Domini

NÃO SEJAS INCRÉDULO, MAS CRENTE
Porque procura Tomé provas da sua fé? […] O vosso 
amor, irmãos, teria gostado de que, após a
ressurreição do Senhor, a falta de fé não deixasse
ninguém na dúvida. Mas Tomé trazia no coração, não
só a sua própria incerteza, mas a de todos os homens,
Já que teria de pregar a ressurreição às nações,
queria saber, como bom trabalhador, sobre que
fundamentos poderia edificar um mistério que exige
tanta fé. E o Senhor mostrou a todos os apóstolos
aquilo que Tomé pedira: «veio Jesus e mostrou-lhes as
mãos e o lado» (Jo 20, 19-20). Com efeito, Aquele
que entrou estando as portas fechadas poderia ser
tomado pelos discípulos por um espírito se não pudesse
mostrar-lhes que era realmente Ele; e as chagas eram
o sinal da sua Paixão. Depois aproximou-se de Tomé e
disse-lhe: «Mete a tua mão no meu lado e não sejas
incrédulo, mas crente.» Que estas feridas que abres de
novo façam correr a fé por todo o universo, elas que já
tinham vertido a água do baptismo e o sangue do
resgate (Jo 19, 34). Tomé respondeu: «Meu Senhor e
meu Deus!» Venham os incrédulos e compreendam e,
como diz o Senhor, não sejam incrédulos, mas crentes.
Tomé manifesta e proclama que não está ali apenas
um corpo humano, mas que, pela Paixão do seu corpo
de carne, Cristo é Deus e Senhor. Aquele que sai vivo
da morte e que ressuscita das suas chagas é
verdadeiro Deus.

São Pedro Crisólogo, Sermão 84; PL 52, 438

DOMINGO DA MISERICÓRDIA
Precisamos sempre de contemplar o mistério da
misericórdia. É fonte de alegria, serenidade e paz.
É condição da nossa salvação. Misericórdia: é a
palavra que revela o mistério da Santíssima
Trindade. Misericórdia: é o acto último e supremo
pelo qual Deus vem ao nosso encontro. Misericórdia:
é a lei fundamental que mora no coração de cada
pessoa, quando vê com olhos sinceros o irmão que
encontra no caminho da vida. Misericórdia: é o
caminho que une Deus e o homem, porque nos abre
o coração à esperança de sermos amados para
sempre, apesar da limitação do nosso pecado.

Papa Francisco, Bula Misericordiae Vultus (2015)

MEU SENHOR JESUS CRISTO,
que, depois de vossa ressurreição,
vos dignastes conviver
durante quarenta dias com vossos discípulos,
e lhes ensinastes os mistérios da fé,
ressuscitai em mim e consolidai-me
na crença de vossas divinas verdades.
Amém.

São Francisco de Sales

Exéquias cristãs na actual situação sanitária
Caríssimos paroquianos, recebemos hoje uma importante
comunicação da Vigararia Geral do Patriarcado sobre
«Exéquias cristãs na actual situação sanitária». O
comunicado vem na sequência da notícia de que
«algumas agências funerárias têm posto a circular que
os sacerdotes estão impedidos de celebrar as exéquias
cristãs». Não é assim! «Não há outra restrição às nossas
celebrações a não ser o número de participantes,
dispostos de tal modo que não haja qualquer risco de
contágio». Peço aos paroquianos que receberam esta
mensagem que a divulguem de modo a «desfazer
qualquer equívoco acerca deste assunto para que não
falte ao fiel defunto a oração da igreja e aos familiares
o consolo da Esperança cristã que só a Liturgia pode
dar».

Pe. António Figueira, 17.4.2020
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O MEU CORAÇÃO ESTÁ REPLETO DE
GRANDE MISERICÓRDIA

“Meu Coração está repleto de grande misericórdia
para com as almas, e especialmente para com os
pobres pecadores. Oxalá possam compreender que
Eu sou para eles o melhor Pai, que por eles jorrou do
Meu Coração o Sangue e a Água como de uma
fonte transbordante de misericórdia. Para eles resido
no Sacrário e como Rei de Misericórdia desejo
conceder graças às almas (...) Oh! como é grande a
indiferença das almas para com tanta bondade,
para com tantas provas de amor. (...) para tudo têm
tempo, apenas não têm tempo para vir buscar as
Minhas graças”.

do Diário de Santa Faustina
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