
DIVINAS ESCRITURAS – ALIMENTO
DA ALMA

Procura aprender os dogmas das divinas Escrituras
com todo esforço e dedicação. Todos os dias somos
obrigados a nutrir o nosso corpo, e lhe preparamos
alimentos bem apetitosos, enquanto talvez
descuidemos completamente do alimento da alma:
ao contrário seria mais razoável, irmãos dilectos em
Cristo, descuidar um pouco do alimento da carne
com vantagem para o alimento da alma no Espírito
Santo.
Come todos os dias o pão que te dá a divina
sabedoria e bebe a água que jorra da pedra
espiritual, de modo que a tua mente seja
fortalecida e o intelecto fique iluminado: porque o
prazer dos alimentos corporais acaba logo; quando
o bocado atravessou a garganta já se dissipa todo
o resto de sua suavidade e sabor.

Santo Efrém

S. PEDRO E S. PAULO – 29 DE JUNHO
Pedro, a "rocha" sobre a qual Cristo fundou a sua Igreja;
Paulo, o "instrumento de eleição" para levar o Evangelho
às nações. O pescador da Galileia que, superada a
prova dos dias sombrios da paixão do seu Senhor,
deverá confirmar na fé os irmãos  e  apascentar o
rebanho de Cristo; o  fariseu  zeloso que, convertido  na
via  de Damasco, se tornará arauto da salvação que vem
da fé.
Um  arcano  desígnio  da  Providência  conduziu  ambos
a  Roma, para  selarem  com o sangue o seu testemunho:
Pedro, crucificado;  Paulo, decapitado. Um, sepultado aos
pés da colina do Vaticano; o outro, ao longo da Via
Ostiense.
Interceda por nós São Pedro, a fim de que o ministério do
seu Sucessor seja reconhecido e aceite por todos como
serviço à unidade do Povo de Deus. A São Paulo
peçamos que sustente a acção missionária da Igreja, de
modo especial em relação a quantos ainda não
receberam a Boa Nova de Cristo Salvador.

São João Paulo II

QUERER AGRADAR AO MUNDO É
DESAGRADAR A JESUS CRISTO

Ou Cristo se engana, ou o mundo erra; ora é impossível
que a Sabedoria divina se engane. Visto que há oposição
manifesta entre o mundo e Jesus, é absolutamente
necessário escolher posição, porque ninguém pode servir a
dois senhores ao mesmo tempo. Ora, Jesus é a Sabedoria
infalível; é pois, Ele que tem as palavras da vida eterna, e
o mundo é que se engana. A nossa escolha, pois, bem
depressa será feita: porquanto diz São Paulo: recebemos,
não o espírito deste mundo, mas o Espírito que vem de
Deus. Querer agradar ao mundo, acrescenta ele, é
desagradar a Jesus Cristo.

São Bernardo

Horário da Santa Missa
1 Julho e 31 de Agosto

SENHOR JESUS
Fazei que minha alma tenha fome de Vós,
Pão dos Anjos, Alimento das almas santas,
Pão nosso de cada dia, cheio de força,
de toda a doçura e sabor, e de todo
o suave deleite.
Ó Jesus, a quem os anjos desejam contemplar,
tenha sempre o meu coração fome de Vós,
e o interior de minha alma transborde com
a doçura do vosso sabor,
tenha sempre sede de Vós, fonte de vida,
manancial de sabedoria e  de  ciência,
rio de luz eterna, torrente de delícias,
abundância da Casa de Deus.
Amém.

São Boaventura
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SANTA ISABEL DE PORTUGAL 
4 de Julho

Santa Isabel, rainha de Portugal, que foi admirável pela
sua intervenção conciliadora dos reis em conflito e pela sua
caridade para com os pobres; depois da morte do rei
Dom Dinis, seu esposo, abraçou a vida religiosa entre as
monjas da Ordem Terceira de Santa Clara no mosteiro de
Santa Clara-a-Velha em Coimbra, por ela fundado, e
quando procurava conseguir a reconciliação entre o filho e
o neto em Estremoz, dali partiu deste mundo para Deus
(Secretariado Nacional de Liturgia)

* * *
O mundo a conhece com o nome de Isabel; e a nossa
Pátria, que lhe não sabe outro nome, a venera com a
antonomásia de Rainha Santa. Com este título que excede
todos os títulos, a canonizou em vida o pregão das suas
obras. [...] Rainha e santa: estes dois nomes somente
havemos de complicar, um com o outro; e veneremos a
nossa rainha, tão industriosa negociante no manejo destas
duas coroas que, com a coroa de rainha negociou ser
maior santa, e com a coroa de santa negociou ser maior
rainha. Maior rainha porque santa, e maior santa porque
rainha (Padre António Vieira, Sermões)

Segunda a sexta-feira
09h00 Cruz Quebrada
18h00 Miraflores
19h00 Algés Sábado

(Missa do dia)

09h00 Algés

(Antecipada do Domingo)

18h00 Miraflores
19h00 Cruz Quebrada
19h15 Algés

Domingo
10h00 Miraflores
11h00 Cruz Quebrada
11h30 Algés
18h00 Miraflores
19h00 Algés
19h45 Miraflores


	Slide 1

