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

Unidade pastoral
Vivem para Ele

No arranque de mais um Advento, o Senhor Jesus
recoloca o nosso olhar na eternidade, horizonte sublime
da fé e da esperança cristãs. E ensina-nos, em relação ao
momento definitivo em que compareceremos diante de
Deus: «De dois» que estiverem a fazer qualquer trabalho,
«um será tomado e outro deixado».
Os cristãos não se distinguem por se dedicarem a
atividades diversas dos demais, por levarem um estilo de
vida peculiar ou por qualquer excentricidade. Os cristãos,
como todos, «estão nos campos», dedicam-se a «moer
com a mó» e prosseguem todos os trabalhos comuns e
necessários para o progresso das sociedades e
civilizações. Mas, em tudo isso, edificam o Reino, procuram
a vontade do Senhor, vivem para Ele. Aqueles que se
«deixam levar» pelas coisas deste mundo, com os seus
horizontes curtos, também serão «tomados» quando
chegar o Dia em que todas essas se coisas se encerrarão.
Mas os que, em tudo isso, elevam os corações ao Alto,
esperam com alegria e confiança o Dia em que Deus será
tudo em todos.
Um santo Advento!

Pe. Lourenço Lino

28, Segunda-Feira da semana I
Is  2, 1-5 ou Is 4, 2-6 | Sal 121 (122) | Mt 8, 5-11
29, Terça-Feira da semana I
Is  11, 1-10 | Sal 71 (72) | Lc 10, 21-24
30, Quarta-Feira da semana  I
S. André, Apóstolo – FESTA
Rom  10, 9-18| Sal 18A | Mt 4, 18-22
01, Quinta-Feira da semana I
Beata Maria Clara do Menino Jesus, 
Virgem e fundadora
Is 26, 1-6 | Sal 117 (118) | Mt 7, 21. 24-27
02, Sexta-Feira da semana I
Is 29, 17-24 | Sal 26 (27) | Mt 9, 27-31
03, Sábado da semana I
S. Francisco Xavier – MO
Is 30,19-21. 23-26 | Sal 146 (147)
Mt 9, 35 –10, 1. 6-8
04, Domingo  II do Advento - Ano A
Is 11, 1-10 | Sal 71 (72) | Rom 15, 4-9 | Mt 3, 1-12

«VIGIAI»
No Evangelho de hoje, Jesus exorta-nos a estar
prontos para a sua vinda: «Vigiai, pois, porque não
sabeis em que dia virá o vosso Senhor» (Mt 24, 42).
Vigiar não significa ter os olhos materialmente
abertos, mas ter o coração livre e orientado para a
direção certa, ou seja, disposto a dar e servir. Isto é
vigiar! O sono do qual devemos despertar é
constituído pela indiferença, pela vaidade, pela
incapacidade de estabelecer relações genuinamente
humanas, pela incapacidade de cuidar do nosso
irmão sozinho, abandonado ou doente. Portanto, a
expectativa de Jesus que vem deve traduzir-se num
compromisso de vigilância. Trata-se, sobretudo, de se
maravilhar com a ação de Deus, com as suas
surpresas e  dar-lhe a primazia. [...].
Maria, Virgem vigilante e Mãe da esperança, nos
guie neste caminho, ajudando-nos a dirigir o olhar
para o “monte do Senhor”, imagem de Jesus Cristo,
que atrai  a si todos os homens e todos os povos.

Angelus, 01 -12-2019

Anunciamos o advento de Cristo. Não, porém, um
só, mas também o segundo, muito mais glorioso
que o primeiro.

São Cirilo de Jerusalém

Beato Carlo Acutis (+2006)
O Beato Carlo Acutis nasceu em Inglaterra no dia 3
de maio de 1991 numa família italiana que
regressou a Itália pouco depois. Desde cedo,
demonstrou uma grande apetência para a
informática, dom que utilizou no serviço aos outros e
na divulgação de conteúdos de formação cristã,
como a exposição sobre os milagres eucarísticos. “A
sua grande generosidade levava-o a interessar-se
pelos outros: os estrangeiros, os deficientes, as
crianças, os mendigos. Estar perto do Carlo era estar
junto de uma fonte de água fresca”, diz a mãe. Aos
sete anos fez a sua primeira comunhão e desde
então nasceu nele um profundo amor pela Eucaristia.
Era para ele a sua “autoestrada para o Céu”, dizia.
Nunca faltava à missa diária e à oração do terço,
seguidos por um momento de adoração eucarística”.
Aos onze anos, escreveu: “Quanto mais Eucaristias
recebermos, mais nos pareceremos com Jesus e ainda
nesta terra desfrutaremos do Paraíso!”. Fátima foi um
dos santuários que visitou nas suas viagens. Em
setembro de 2006, surgiram os primeiros sinais de
doença e, após o diagnóstico, uma leucemia
fulminante. Com total confiança, entregou, então, a
Deus o pouco tempo de vida que lhe restava. Faleceu
no dia 12 de outubro de 2006 e foi beatificado no
dia 10 de outubro de 2020. A sua festa litúrgica
celebra-se a 12 de outubro.
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