Paróquia de Cristo Rei
JESUS CRISTO DÁ AOS HOMENS A LEI
NOVA, A LEI DO EVANGELHO
«Todo o ser humano que atinge a consciência e
a responsabilidade experimenta um chamamento interior para realizar o bem» e, consequentemente, evitar o mal. Sobre este princípio, como
recorda São Tomás de Aquino, fundam-se também todos os outros preceitos da lei natural. A
escuta da Palavra de Deus leva-nos em primeiro
lugar a prezar a exigência de viver segundo esta
lei «escrita no coração» (cf, Rm 2, 15; 7, 23).
Depois, Jesus Cristo dá aos homens a Lei Nova,
a Lei do Evangelho, que assume e realiza de
modo sublime a lei natural, libertando-nos da lei
do pecado, por causa do qual, como diz São
Paulo, «querer o bem está ao meu alcance, mas
realizá-lo não» (Rm 7, 18), e dá aos homens, por
meio da graça, a participação na vida divina e a
capacidade de superar o egoísmo. Verbum Domini
S. JOÃO DE DEUS, RELIGIOSO – 8 de Março
Nasceu em Montemor-o-Novo (Portugal) no ano
1495. Depois duma vida cheia de perigos na
carreira militar, o seu desejo de perfeição levouo a ambicionar coisas maiores, e entregou-se ao
serviço dos enfermos. Fundou um hospital em
Granada (Espanha) e associou à sua obra um
grupo de companheiros que mais tarde constituíram a Ordem de S. João de Deus. Distinguiu-se
principalmente na caridade para com os pobres
e os doentes. Morreu nesta cidade em 1550.
Liturgia das Horas

SANTA MISSA EM TRANSMISSÃO DIRECTA
• 9h: quotidianamente, canal
https://www.youtube.com/channel/
UC2veL8sWbbuS83TsfJ4ZxZQ
• 13h: ao Domingo, Capelania UCP, Pe Miguel
Vasconcelos:_https://www.facebook.com/
capelania.lisboa/
TERÇO DA MISERICÓRDIA

• 15h00: quotidianamente (nas sextas-feiras
da Quaresma, Via Sacra).
Abstinência nas sextas-feiras da Quaresma
Em união com a Paixão do Senhor e em espírito
de penitência mais visível, nas sextas feiras da
Quaresma deve escolher-se uma alimentação
simples e pobre. Tal espírito de penitência também se concretiza na abstenção de carne.
Contributo paroquial
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