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

Unidade pastoral
“Veio salvar os pecadores”

Será preciso dizer que o mal existe? Baste ver o
noticiário em cada dia, para termos uma pequena
porção da força do mal no mundo. Para isso foi
necessário um remédio: o Criador veio ao encontro
da sua criatura ferida. Aproximou-se dela. Fez-se
um com ela. Tomou a sua mesma natureza. Suportou
sobre si todas as consequências do mal universal. E
venceu.
Nenhum mal foi mais forte do que a bondade de
Deus, nenhuma injustiça se sobrepôs à justiça de
Deus, nem a morte foi capaz de vencer o amor
vivificante de Deus.
Esta doutrina é fruto da experiência. Por duas
vezes São Paulo afirma: "alcancei misericórdia!”
Queres fazer esta experiência hoje? O mal do
mundo começa a ser curado em ti: deixa-te
encontrar por Cristo! Regressa à casa do Pai!
Recebe a alegria de Deus que te perdoa, te
purifica e te recebe no seu banquete. Finalmente,
torna-te instrumento do perdão e da paz de Deus,
para os outros.

Padre Diamantino

12, Segunda-Feira da semana XXIV
1 Cor  11, 17-26. 33 | Sal 39 (40) | Lc 7, 1-10
13, Terça-Feira da semana XXIV
S. João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja – MO
1 Cor  12, 12-14. 27-31a | Sal 99 (100) | Lc 7, 11-17
14, Quarta-Feira da semana XXIV
Exaltação da Santa Cruz – FESTA
Num 21, 4b-9 ou Filip 2, 6-11 | Sal 77 (78)  
Jo 3, 13-17
15, Quinta-Feira da semana XXIV
Nossa Senhora das Dores – MO
1 Cor 15, 1-11 | Sal 117 (118) ou
Hebr 5, 7-9 | Sal 30 Sequência facultativa
Jo 19, 25-27 ou Lc 2, 33-35 (próprios)
16, Sexta-Feira da semana XXIV
S. Cornélio, papa, e S. Cipriano, bispo, mártires – MO
1 Cor  15, 12-20 | Sal 16 (17) | Lc  8, 1-3
17, Sábado da semana XXIV
1 Cor 15, 35-37. 42-49 | Sal 55 (56) | Lc 8, 4-15
18, Domingo XXV do Tempo Comum - Ano C
Am 8, 4-7 | Sal 112 (113) | 1 Tim 2, 1-8
Lc 16, 1-13 ou Lc 16, 10-13

MARIA, MÃE DA COMPAIXÃO
Maria, Mãe do caminho, que Se põe a caminho; Maria,
Mãe da profecia; finalmente, Maria é a Mãe da
compaixão. A sua fé é compassiva. Aquela que Se definiu
como «a serva do Senhor» e Se preocupou, com solicitude
materna, de que não faltasse o vinho nas bodas de Caná,
partilhou com o Filho a missão da salvação, até ao pé da
Cruz. Naquele momento, na dor terrível vivida no Calvário,
Ela compreendeu a profecia de Simeão: «uma espada
trespassará a tua alma». O sofrimento do Filho moribundo,
que tomava sobre Si os pecados e as tribulações da
humanidade, trespassou-A também a Ela. Jesus dilacerado
na carne, Homem das dores desfigurado pelo mal; Maria,
dilacerada na alma, Mãe compassiva que recolhe as
nossas lágrimas e ao mesmo tempo nos consola, indicando-
nos em Cristo a vitória definitiva.

Viagem Apostólica a Budapeste (Homilia, 15-09-2021) 

As mesmas chagas que estavam espalhadas pelo
corpo de Jesus, se achavam todas reunidas no
coração de Maria.

São Boaventura

São João Bosco
Nasceu perto de Turim em 16 de agosto de 1815,
terceiro filho da parte do pai, Francisco que, muito jovem
tinha ficado viúvo e segundo filho de Margarida com
quem contraiu novas núpcias. O pai morreu tendo João
apenas 2 anos e Margarida tomou conta dos três filhos
sem voltar a casar.
Aos nove anos teve um sonho que lhe ficou gravado para
toda a vida. Jesus mandava ganhar os jovens violentos
através da mansidão e da caridade e apresentou-lhe
Nossa Senhora, em cuja escola iria adquirir a sabedoria
para tal missão: «Eis o teu campo; é aqui que deverás
trabalhar. Torna-te humilde, forte e robusto». Mãe
Margarida a primeira a interpretar o sentido profundo
daquele sonho educou os filhos de tal modo que tornou
visível no crescimento de João Bosco o que lhe tinha sido
transmitido pelo Céu naquele sonho vocacional. Através
do ensino sobre a beleza da virtude e a fealdade do
pecado o que vira suceder com os animais ferozes,
começou João a fazer com os jovens, a quem Nossa
Senhora chamou seus filhos.
Ordenado sacerdote em junho de 1841, toda a sua vida
foi para a juventude, até ao último respiro. Fundou
congregações religiosas, escolas gerais e profissionais,
oratórios, missões, publicações, associações que
rapidamente chegaram ao mundo inteiro, dando vida a
uma vasta missão educativa pautada pelo sistema
preventivo. Nasceu para o Céu a 31 de Janeiro de 
1888.
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