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

Unidade pastoral
DAR OU NÃO DAR FRUTO

Quaresma é tempo de conversão. Como vai ela? O
Senhor vai chegar de visita à sua vinha, onde fomos
plantados e quer encontrar em nós frutos de vida
nova. Vinha eleita, figueira mansa, foi em primeiro
lugar o povo eleito, transplantado em amor,
enxertado em alianças. Agora somos nós a figueira 
que o Pai plantou para dar fruto a seu tempo.
Fomos plantados na Igreja e no mundo em
sementeira de dons e talentos, até encher a medida
que nos fixou. Rodeou-nos de carinho e solicitude
paternal, enriquecidos de bens da natureza e da
graça, armados de forças e defesas para resistir
nos dias maus. Não nos esqueçamos que a graça
que Deus nos quer dar é sanante e santificante, ou
seja, cura os nossos pecados e santifica-nos para
que cresçamos para Ele.

Diác.  António Figueiredo

21, Segunda-Feira da semana III
2 Reis 5, 1-15a | Sal 41 (42) | Lc 4, 24-30 

22, Terça-Feira da semana III

Dan 3, 25. 34-43 | Sal 24 (25) | Mt 18, 21-35
23, Quarta-Feira da semana III
Deut 4, 1. 5-9 | Sal 147 | Mt 5, 17-19

24, Quinta-Feira da semana III
Jer 7, 23-28 | Sal 94 (95) | Lc 11, 14-23

25, Sexta-Feira da semana III
ANUNCIAÇÃO DO SENHOR – SOLENIDADE
Is  7, 10-14; 8, 10 | Sal 39 (40) | Hebr 10, 4-10
Lc  1, 26-38

26, Sábado da semana III
Os 6, 1-6 | Sal 50 (51) | Lc 18, 9-14

27, Domingo IV da Quaresma  – Ano C
Jos  5, 9a. 10-12 | Sal 33 (34) | 2 Cor 5, 17-21
Lc  15, 1-3. 11-32

O Senhor convida-nos à conversão
No tempo de Quaresma, o Senhor convida-nos à
conversão. Cada um de nós deve sentir-se
interpelado por esta chamada, corrigindo algo na
própria vida, no modo de pensar, de agir e viver
as relações com o próximo. Ao mesmo tempo,
devemos imitar a paciência de Deus que confia na
capacidade que todos têm de se poderem
“reerguer” e retomar o caminho. Deus é Pai e não
apaga a chama ténue, mas acompanha e ampara
quem é débil para que se fortaleça e ofereça o seu
contributo de amor à comunidade. A Virgem Maria
nos ajude a viver estes dias de preparação para a
Páscoa como um tempo de renovação espiritual e
de abertura confiante à graça de Deus e à sua
misericórdia.

Angelus, 28-02-2021

Que prefigurava em outro tempo aquela sarça de
Moisés, deitando chamas, mas não se extinguindo,
senão a Maria dando à luz sem experimentar as
dores de parto?

São Bernardo

Venerável Padre Manuel Nunes Formigão
(+1958)

Manuel Formigão nasceu no Convento de Cristo,
Tomar, a 1 de janeiro de 1883. Entrou no seminário
menor de Farrobo, Santarém, com a idade de 12
anos. Em 1909, terminado o doutoramento em
Roma, foi nomeado Professor de Teologia, no
seminário Patriarcal de Santarém e capelão da
Igreja do Santíssimo Milagre. Em 1917 era
nomeado professor do liceu Sá da Bandeira. Foi
nomeado Cónego, 10 anos depois, transferindo-se
para Lisboa, junto do Patriarcado onde trabalhou
até 1934, ano em que foi transferido para
Bragança. Ali fundou um Patronato para rapazes e
outro para meninas e foi primeiro director do jornal
Mensageiro de Bragança. Foi um dos principais
estudiosos de Fátima, ficando conhecido como o
quarto pastorinho. Em resposta aos apelos
dirigidos aos três pastorinhos na Cova da Iria e à
Jacinta, no Hospital D. Estefânia, fundou a Obra
Reparadora de Fátima onde faleceu a 30 de
janeiro de 1958. A 14 de abril de 2018 o Papa
Francisco autorizou a Congregação para a Causa
dos Santos a promulgar o decreto das virtudes
heróicas.
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