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FOLHA INFORMATIVA      Senhor Jesus dos Aflitos - Cristo Rei - Nossa Senhora do Cabo  

Unidade pastoral
Subiu ao monte Sinai

Caminho da Palavra é a hora temporâ que desperta
Moisés para o subir ao encontro do Senhor. É a descida
do Senhor na nuvem que o Deus inefável revela
revelando. Caminho da Palavra é aquele ficar que só o
Senhor sabe oferecer a quem ardentemente O procura,
invoca e chama, como num fogo que arde e não queima.
A Palavra é o caminho de Deus que passa diante de
Moisés e proclama Quem é: «Um Deus clemente e
compassivo, sem pressa de se indignar e cheio de
misericórdia e fidelidade». Quantos d’Ele falam sem O
conhecer? Quantos O acusam sem O nunca terem visto?
Quantos O esquecem sem O nunca terem encontrado?
Quantos dizem d’Ele o que totalmente ignoram? Quantos
fogem d’Ele e O acusam de Se esconder? Quantos O
perseguem e ao mesmo tempo O acham uma ficção?
Caminho da Palavra é a súplica de Moisés que o Senhor
lhe derramou perenemente: «Digne-se o Senhor caminhar
no meio de nós». Caminho da Palavra é o perdão, que o
Senhor colocou à sua frente para ser o escudo na nossa
defesa contra o mal que nós mesmos praticámos. O
Senhor passou diante de Moisés; Moisés caiu de joelhos e
prostrou-se em adoração. Caminho da Palavra é o
Coração Imaculado de Maria.

Pe. António Figueira

08, Segunda-Feira
da semana X
1 Reis 17, 1-6 |
Sal 120 | Mt 5, 1-12
09, Terça-Feira
da semana X
1 Reis 17, 7-16 |
Sal 4 | Mt 5, 13-16
10, Quarta-Feira
da semana X
S. Anjo da Guarda
de Portugal – MO
Dan 10, 2a. 5-6.12-14ab ou Ex 23, 20-23a
Sal 90 | Lc 2, 8-14
11, Quinta-Feira da semana X
SANTÍSSIMO CORPO E SANGUE DE CRISTO
SOLENIDADE
Deut 8, 2-3. 14b-16a| Sal 147 | 1 Cor 10, 16-17
Jo 6, 51-58
12, Sexta-Feira da semana X
1 Reis 19, 9a. 11-16 | Sal 26 | Mt 5, 27-32
13, Sábado da semana X
S. António de Lisboa, presbítero e doutor da Igreja,
Padroeiro secundário de Portugal – FESTA
No Patriarcado de Lisboa,
Padroeiro principal da cidade de Lisboa
 – SOLENIDADE
Sir  39, 8-14 (gr. 6-11) | Sal 18B | Mt 5, 13-19
14, Domingo XI do Tempo Comum
Ex 19, 2-6a | Sal 99 | Rom 5, 6-11 | Mt 9, 36 – 10, 8

A EUCARISTIA É UM ALIMENTO
SIMPLES, COMO O PÃO, MAS É O

ÚNICO QUE SACIA
A Eucaristia é a marcação, a «reserva» do paraíso;
é Jesus, viático do nosso caminho rumo à vida
beatífica que não acabará jamais.
Na Hóstia consagrada, além do lugar, Jesus
prepara-nos o alimento, a nutrição. Na vida,
precisamos de nutrir-nos continuamente, e não
apenas com alimentos, mas também com projectos e
afectos, anseios e esperanças. Temos fome de ser
amados; mas as congratulações mais aprazíveis, as
prendas mais belas e as tecnologias mais
avançadas não bastam: nunca nos saciam
completamente. A Eucaristia é um alimento simples,
como o pão, mas é o único que sacia, porque não
há amor maior. Nela encontramos realmente Jesus,
partilhamos a vida d’Ele, sentimos o seu amor. Nela
podes experimentar que a sua morte e ressurreição
são para ti. E, quando adoras Jesus na Eucaristia,
recebes d’Ele o Espírito Santo e encontras paz e
alegria.

Homilia, 03-06-2018

Vós, Trindade eterna, sois mar profundo, no qual quanto
mais penetro, mais descubro, e quanto mais descubro,
mais vos procuro.

Santa Catarina de Sena

Deus quer que tudo no homem, como nEle próprio,
seja ordenado pelo amor e para o amor

O santo amor reside na mais alta e elevada região
do espírito, onde faz os seus sacrifícios e
holocaustos à Divindade, como Abraão fez o seu, e
como Nosso Senhor se imolou no Calvário, para dum
tão elevado cume ser ouvido e obedecido pelo seu
povo, isto é, por todas as faculdades e afeições da
alma, que Ele governa com uma incomparável
doçura. O amor não tem nem forçados nem
escravos, antes submete todas as coisas à sua
obediência com uma força tão deliciosa, que, assim
como nada é mais forte do que o amor, nada é
também tão amável como a sua força. As virtudes
residem na alma para animar os seus movimentos, e
a caridade, como a primeira de todas, as dirige e
modera, não só porque, «em todas as coisas, o
primeiro em cada espécie serve de regra e de
norma a tudo o mais», mas também, porque Deus
criou o homem à sua imagem e semelhança, e quer
que tudo no homem, como nEle próprio, seja
ordenado pelo amor e para o amor.

Tratado do amor a Deus
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