
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

AVE MARIA
Com o Terço nas mãos, dirigimo-nos a Vós,
Ó Mãe de Cristo, para Vos honrar através da
memór i a do c i c l o da sa l va ção e na
profundidade rítmica das “Ave Marias”, como
muitas rosas entrelaçadas num cordão que
pomos sobre o coração  da mais bela, da mais
pura e da mais santa de todas as mulheres.

São Paulo VI

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES
–  23 de Outubro -

«Sereis minhas testemunhas» – A chamada de todos
os cristãos a testemunhar Cristo

Repito o desejo de Moisés para o povo de Deus em
caminho: «Quem dera que todo o povo do Senhor
profetizasse» (Nm 11, 29). Sim, oxalá todos nós
sejamos na Igreja o que já somos em virtude do
Batismo: profetas, testemunhas, missionários do
Senhor! Com a força do Espírito Santo e até aos
extremos confins da terra. Maria, Rainha das
Missões, rogai por nós!

Da Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da
Missões 2022

Voluntários JMJ 2023
Dia 29 de Outubro, próximo sábado, às 11h, haverá
uma sessão de esclarecimento em Miraflores (sala do
andar de cima) para quem quiser ser voluntário nas JMJ.
O encontro está aberto a todos os interessados a partir
dos 15 anos.

Sessão de informação
Dia 26 de Outubro, quarta-feira, às 21h30, em
Miraflores, haverá uma sessão de informação das
Equipas de Jovens de Nossa Senhora.

Mês do Rosário, mês das missões — Cruz Quebrada
Neste mês das Missões vamos rezar o terço a Nossa
Senhora na Igreja da Cruz Quebrada com as Irmãs
Missionárias do Espírito Santo:
— de segunda a sexta-feira, às 21 horas
— Sábado, às 18:30 horas
— Domingo, às 10:30 horas.

Salva vidas com a tua oração
Decorre de 28 de Setembro a 6 de Novembro a
campanha de oração "40 DIAS PELA VIDA". Uma
campanha que salva vidas com a oração. Inscrições em
<40diaspelavida.org>.

Primeiro sábado - 5 de Novembro
No primeiro Sábado de Novembro, dia 5, realiza-se a
peregrinação a Fátima, em reparação e desagravo das
ofensas ao Imaculado Coração de Maria. Inscrições até
ao dia 27 de Outubro. Participemos todos na
divulgação junto de familiares, amigos, colegas de
trabalho e vizinhos.

Irmãs Missionárias do Espírito Santo
Nestes dias 22,23, Dia Mundial das Missões, e 29 de
Outubro, as Irmãs Missionárias do Espírito Santo, da
Cruz Quebrada, estão presentes na Paróquia para três
encontros missionários com os grupos de catequese.
Partindo do Lema "Vós Sereis Minhas Testemunhas"
procurar-se-á aprofundar o ser missionário e  a força
profética das crianças e adolescentes.

Dedicação da Sé de Lisboa — 25 de Outubro
A dedicação significa a consagração de um templo
ao serviço do Senhor. Normalmente ela confere uma
presença sagrada a um edifício construído pela
arte e engenho humanos. Mas neste caso tratou-se
de consagrar ao culto cristão um templo muçulmano.
Diz Veríssimo Serrão na sua História de Portugal:
“No dia 1 de Novembro realizou-se a sagração da
antiga mesquita transformada em Sé catedral,
assistindo vários prelados e o Bispo de Coimbra, D.
João Anaia”. Certamente por coincidir com a festa
de Todos os Santos, a festa da Dedicação da
Catedral não foi fixada no dia 1 de Novembro,
mas em 25 de Outubro, dia da reconquista cristã
de Lisboa.
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OUTUBRO, MÊS DO ROSÁRIO
Rosário, «oração do coração»

O Rosário transporta-nos misticamente para junto
de Maria, dedicada a acompanhar o crescimento
humano de Cristo na casa de Nazaré. Isto permite-
lhe educar-nos e plasmar-nos, com a mesma
solicitude, até que Cristo esteja formado em nós
plenamente (cf. Gal 4, 19).

São João Paulo II, Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae
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