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

Unidade pastoral
São como os Anjos

A palavra de Jesus neste Domingo nem deixa dúvidas
sobre a ressurreição dos mortos e além disso revela que
já não podem morrer aqueles que nasceram da mesma
Ressurreição. São palavras fortíssimas da suave e alegre
proclamação da verdade contra o erro dos saduceus que,
ardilosamente, se utilizam da lei do levirato para
ofuscarem a simples hipótese de uma vida futura e por
toda a eternidade.
Jesus dá-nos a conhecer, a partir do acontecimento da
sua própria Ressurreição, que os filhos de Deus serão
como os Anjos, acontecendo neles viverem em Deus como
o fogo que arde e não queima, revelado a Moisés.
Demos contínuas graças a Deus por termos sido
alimentados pelo nosso pai Dom Daniel com esta Palavra,
— ele que nos repartiu o Pão dos Anjos —, e vendo nós
nele quem vive o que ensina. Maria Santíssima o tenha
junto de si na alegria plena e eterna do Céu.

Pe. António Figueira

07, Segunda-Feira da semana XXXII
Tit  1, 1-9 | Sal 23 (24) | Lc 17,1-6 
08, Terça-Feira da semana XXXII 
Tit  2, 1-8. 11-14 | Sal 36 (37) | Lc 17, 7-10
09, Quarta-Feira da semana  XXXII
Dedicação da Basílica de Latrão – FESTA
Ez 47, 1- 2.8-9.12 ou 1 Cor 3, 9c-11.16-17
Sal 457 | Jo 2, 13-22
10, Quinta-Feira da semana XXXII
S. Leão Magno, papa e doutor da Igreja – MO
Flm 7-20 | Sal 145 (146) | Lc 17, 20-25
11, Sexta-Feira da semana XXXII
S. Martinho de Tours, bispo – MO
2 Jo 4-9 | Sal 118 (119) | Lc 17, 26-37
12, Sábado da semana XXXII
S. Josafat, bispo e mártir – MO
3 Jo 5-8 | Sal 111 (112) | Lc 18, 1-8
13, Domingo XXXIII do Tempo Comum - Ano C
Mal 3,19-20a | Sal 97 (98) | 2 Tes 3, 7-12 7 
Lc 21, 5-19

A RESSURREIÇÃO É O
FUNDAMENTO DA FÉ E DA

ESPERANÇA CRISTÃ!
A ressurreição não é só o facto de ressuscitar
depois da morte, mas é um novo género de vida
que já experimentamos no hoje; é a vitória sobre o
nada que já podemos antegozar. A ressurreição é
o fundamento da fé e da esperança cristã! Se não
houvesse a referência ao Paraíso e à vida eterna, o
cristianismo reduzir-se-ia a uma ética, a uma
filosofia de vida. Ao contrário, a mensagem da fé
cristã vem do céu, é revelada por Deus e vai além
deste mundo. Acreditar na ressurreição é essencial,
para que cada um dos nossos atos de amor cristão
não seja efémero nem um fim em si mesmo, mas se
torne uma semente destinada a desabrochar no
jardim de Deus, e produzir frutos de vida eterna.
A Virgem Maria, rainha do céu e da terra, nos
confirme na esperança da ressurreição e nos ajude
a fazer frutificar em obras boas a palavra do seu
Filho semeada nos nossos corações.

Angelus, 06-11-2016

A glória da Cabeça, Cristo, tornou-se a esperança
do corpo, a Igreja.

São Leão Magno

Pedro Frassati (+ 1925)
O Beato Pedro Jorge nasceu numa família da alta
burguesia italiana, no dia 6 de abril de 1901, em
Turim. Aos 12 anos, ingressou no Colégio dos
Jesuítas, onde começou a participar no Apostolado
da Oração e na Conferência de São Vicente de
Paulo. Seguiu para estudos superiores no Politécnico
de Turim, em Engenharia de Minas e, em 1920,
inscreveu-se no Partido Popular Italiano. Entrou na
Ordem Terceira de São Domingos, em 1922. Este
jovem santo emanava uma vitalidade típica da sua 
idade e a sua maturidade espiritual ultrapassava
em longos anos a sua tenra idade: o terço e e a
sua devoção a Nossa Senhora fortaleciam todo o
seu ser. Em junho de 1925, foi-lhe diagnosticada
uma poliomielite fulminante, que lhe causou a
morte, no dia 4 de julho, dia em que se assinala a
sua festa litúrgica. Foi beatificado a 20 de maio
de 1990.
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