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O ESPÍRITO DE VERDADE GUIA OS
DISCÍPULOS PARA A VERDADE
INTEIRA
É a Sagrada Escritura que nos indica a presença do
Espírito Santo na história da salvação e, particularmente,
na vida de Jesus […]. Quando está para terminar a sua
missão – segundo narra o evangelista São João –, o
próprio Jesus relaciona claramente o dom da sua vida
com o envio do Espírito aos Seus (cf. Jo 16, 7). Depois
Jesus ressuscitado, trazendo na sua carne os sinais da
paixão, derrama o Espírito (cf. Jo 20, 22), tornando os
discípulos participantes da sua própria missão (cf. Jo 20,
21). O Espírito Santo ensinará aos discípulos todas as
coisas, recordando-lhes tudo o que Cristo disse (cf. Jo 14,
26), porque será Ele, o Espírito de Verdade (cf. Jo 15,
26), a guiar os discípulos para a Verdade inteira (cf. Jo
16, 13). Por fim, como se lê nos Actos dos Apóstolos, o
Espírito desce sobre os Doze reunidos em oração com
Maria no dia de Pentecostes (cf. 2, 1-4) e anima-os na
missão de anunciar a Boa Nova a todos os povos.
Verbum Domini

Celebração da Santa Missa
A partir do dia 30 de Maio à tarde, celebra-se a Santa Missa
com o povo. Com a intenção de dar maior possibilidade de
participação dos fiéis, e, a todos, a possibilidade de cumprir o
preceito festivo, os sacerdotes celebram nos seguintes horários.
Agradecemos a compreensão e colaboração dos fiéis em
relação às orientações comuns. Domingo
Antecipadas de Domingo
09h00 - Algés
17h00 - Miraflores
10h00 - Miraflores
18h30 - Miraflores
11h00 - Algés
19h00 - Cruz Quebrada
11h00 - Cruz Quebrada
19h15 - Algés
12h00 - Miraflores
17h00 - Miraflores
Segunda a sexta-feira
18h30 - Miraflores
09h00 - Cruz Quebrada
19h00 - Algés
18h00 - Miraflores
19h00 - Algés
Sábado de manhã
09h00 - Algés

JUNHO – MÊS DO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS
O maior testemunho de amor que podemos dar ao
Sagrado Coração e a melhor reparação que lhe
podemos oferecer é unirmo-nos a Ele, muitas vezes, pela
comunhão sacramental e desejarmos ardentemente essa
união pela comunhão espiritual.
Disse-me Jesus: “Eis aqui o Coração que tanto amou os
homens, que não poupou nada até esgotar-se e consumirse, para testemunhar-lhes seu amor; e, por
reconhecimento, não recebe da maior parte deles senão
ingratidões, por suas irreverências, sacrilégios e pelas
indiferenças e desprezos que têm por Mim no
Sacramento do amor. Mas o que Me é ainda mais
penoso é que corações que Me são consagrados agem
assim”.
Santa Margarida Maria Alacoque

MÃE DE DEUS E MÃE DA IGREJA,
MARIA EXERCE A SUA MATERNIDADE
ATÉ AO FIM DA HISTÓRIA

A Mãe de Jesus foi posta pelo Senhor em momentos
decisivos da história da salvação, e soube responder
sempre com plena disponibilidade, fruto de um
vínculo profundo com Deus amadurecido na oração
assídua e intensa. Entre a sexta-feira da Paixão e o
domingo da Ressurreição, a Ela foi confiado o
discípulo predilecto e, com ele, toda a comunidade
dos discípulos (Jo 19, 26). Entre a Ascensão e o
Pentecostes, Ela encontra-se com e na Igreja em
oração ( At 1, 14). Mãe de Deus e Mãe da Igreja,
Maria exerce esta sua maternidade até ao fim da
história.
Bento XVI

SS. CARLOS LWANGA E
COMPANHEIROS, Mártires – 3 de Junho

Entre os anos 1885 e 1887, foram condenados à
morte muitos cristãos no Uganda, por ordem do rei
Mwanda em ódio da religião. Alguns deles eram
funcionários da corte real ou até adjuntos do próprio
rei. Entre eles distinguem-se Carlos Lwanga e seus
vinte e um companheiros, pela sua inquebrantável
adesão à fé católica. Foram uns decapitados e
outros queimados vivos, por não terem cedido às
impuras ordens do rei.
Liturgia das Horas

SÃO BONIFÁCIO, Bispo e Mártir
5 de Junho

Nasceu em Inglaterra, cerca do ano 673. Fez a
profissão religiosa e viveu como monge no mosteiro
de Exeter. No ano 719 partiu para a Alemanha
a pregar o Evangelho e obteve excelentes
resultados. Consagrado bispo, governou a Igreja de
Mogúncia e, com a ajuda de vários colaboradores,
fundou ou restaurou diversas Igrejas na Baviera, na
Turíngia e na Francónia; também convocou concílios e
promulgou leis. Quando evangelizava os frisões, foi
assassinado pelos pagãos; o seu corpo foi sepultado
no mosteiro de Fulda.
Liturgia das Horas

ESPÍRITO SANTO, HARMONIA DE DEUS!
Vós que transformais o medo em confiança
e o fechamento em dom, vinde a nós.
Dai-nos a alegria da ressurreição,a perene juventude
do coração.
Espírito Santo, nossa harmonia!
Vós que fazeis de nós um só corpo, infundi a vossa
paz na Igreja e no mundo.
Espírito Santo:
tornai-nos artesãos de concórdia,semeadores de
bem, apóstolos de esperança.
Papa Francisco
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