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Para onde Eu vou, conheceis o caminho
O discípulos de Jesus tinham presenciado os sinais
da sua revelação: as bodas de Caná, as curas do
filho do funcionário de Cafarnaum e do paralítico
de Betsata, a multiplicação dos pães e dos peixes,
a cura do cego de nascença, a ressurreição de
Lázaro. Falta o milagre maior, que o Senhor
anuncia e os discípulos a custo compreendem, o da
Sua própria ressurreição para o qual os
preparava, ensinando.
Os sinais que Jesus realiza revelam a Sua
divindade, o Seu amor, o Seu poder, a Sua unidade
com o Pai, a Sua verdade no Espírito Santo, a Sua
eternidade. E acontecem na humanidade, a partir
de Maria, na qual o Verbo se fez carne, por Maria,
a nova Eva, que em Caná chama Mulher, e em
Maria, junto à Cruz, onde é Mãe dos crentes.
«Conheceis o caminho»! O Senhor lembra-nos que
Ele é o caminho. Façamos tudo para O conhecer, a
cada instante, até à eternidade.

NO MÊS DE MAIO, REZEMOS O TERÇO
EM CASA, COM A FAMÍLIA

Neste mês, é tradição rezar o Terço em casa, com a
família; dimensão esta – a doméstica –, que as restrições
da pandemia nos «forçaram» a valorizar, inclusive do
ponto de vista espiritual. Por isso, pensei propor-vos a
todos que volteis a descobrir a beleza de rezar o Terço
em casa, no mês de Maio. Podeis fazê-lo juntos ou
individualmente: decidi vós de acordo com as situações,
valorizando ambas as possibilidades. Seja como for, há
um segredo para bem o fazer: a simplicidade; e é fácil
encontrar, mesmo na internet, bons esquemas para seguir
na sua recitação. Além disso, ofereço-vos os textos de
duas orações a Nossa Senhora, que podereis rezar no
fim do Terço; eu mesmo as rezarei no Mês de Maio, unido
espiritualmente convosco. Junto-as a esta Carta, para que
assim fiquem à disposição de todos. Queridos irmãos e
irmãs, a contemplação do rosto de Cristo, juntamente com
o coração de Maria, nossa Mãe, tornar-nos-á ainda mais
unidos como família espiritual e ajudar-nos-á a superar
esta prova. Eu rezarei por vós, especialmente pelos que
mais sofrem, e vós, por favor, rezai por mim. Agradeçovos e de coração vos abençoo.

Pe. António Figueira

11, Segunda-Feira
da semana V
Act 14, 5-18 | Sal 113B
Jo 14, 21-26
12, Terça-Feira
da semana V
B. Joana de Portugal,
virgem – MF
Act 14, 19-28 |
Sal 144 | Jo 14, 27-31a
13, Quarta-Feira
da semana V
Nossa Senhora
de Fátima – FESTA
Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab | Sal 44
Lc 11, 27-28
14, Quinta-Feira da semana V
S. Matias, Apóstolo – FESTA
Act 1, 15-17. 20-26 | Sal 112 | Jo 15, 9-17
15, Sexta-Feira da semana V
Act 15, 22-31 | Sal 56 | Jo 15, 12-17
16, Sábado da semana V
Act 16, 1-10 | Sal 99 | Jo 15, 18-21
17, Domingo VI da Páscoa
Act 8, 5-8. 14-17 | Sal 65 ou Act 1, 12-14 | Sal 26
1 Pedro 3,15-18 | Jo 14, 15-21

Carta a todos os fiéis, 25-04-2020

SÃO PEDRO CANÍSIO ( 1521 – 1597 )
Profissão de Fé
A fim de que eu não vagasse, errando como as
transviadas ovelhas que não têm pastor, Vós
congregastes-me no seio de Vossa Igreja; colhido,
educastes-me; educado, continuastes a ensinar-me com a
voz daqueles Pastores nos quais Vós quereis ser ouvido e
obedecido como em pessoa pelos vossos fiéis. Também
me professo filho daquela Igreja Romana que os ímpios
blasfemos desprezam, perseguem e abominam como se
fosse anticristã; em nenhum ponto me afasto de sua
autoridade, nem me recuso a derramar meu sangue e dar
a vida em sua defesa, e creio que somente na unidade
desta mesma Igreja podem os méritos de Cristo obter
minha Salvação e a de outros. Se acontecer de eu vir a
ser desprezado, maltratado e perseguido por causa
desta minha profissão, considerá-lo-ei extraordinários
Graça e favor, porque isso significará que Vós, Meu Deus,
destes-me a ocasião de sofrer pela justiça e não quereis
que me sejam benevolentes aqueles que, como
declarados inimigos da Igreja e da Verdade Católica,
não podem ser Vossos amigos. […].
In Summa Doctrinae Christianae

As orações de Maria junto a Deus têm mais poder
junto à majestade divina que as preces de
intercessão de todos os anjos e santos da terra e
do céu.

Santo Agostinho

