Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos
Cruz Quebrada - Dafundo
Antigo Testamento
Verdadeira Pedagogia Divina
À Mesa
da Palavra

A «economia» do Antigo Testamento destinava
-se sobretudo a preparar, a anunciar profeticamente e a simbolizar com várias figuras (cfr.
1 Cor. 10,11) o advento de Cristo, redentor
universal, e o do reino messiânico. Mas os livros
do Antigo Testamento, segundo a condição do
género humano antes do tempo da salvação
estabelecida por Cristo, manifestam a todos o
conhecimento de Deus e do homem, e o modo
com que Deus justo e misericordioso trata os
homens. Tais livros, apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, revelam,
contudo, a verdadeira pedagogia divina. Por
isso, os fieis devem receber com devoção estes
livros que exprimem o vivo sentido de Deus,
nos quais se encontram sublimes doutrinas a
respeito de Deus, uma sabedoria salutar a
respeito da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces, nos quais, finalmente,
está latente o mistério da nossa salvação.
Verbum Dei

Escola de Leigos
Retomamos em Outubro a Escola de Leigos no
Centro Pastoral de Miraflores. Como habitual,
os encontros realizam-se às segundas – feiras,
entre as 21h30 e as 23h00. Este ano, os dois
semestres versarão sobre o Ano da Fé, sendo
o primeiro semestre ministrado pela Dra Ana
Jorge com o nome “As grandes testemunhas da
fé”. As inscrições poderão ser feitas nos serviços paroquiais em Algés, ou directamente na
Escola de Leigos.

Nós Te Pedimos, Senhor
Faz de nós,
Água fresca para os outros,
Pão partilhado para os irmãos,
Luz para os que caminham nas trevas,
Vida para os que erram na sombra da morte.
Sê Tu, Senhor, a vida do mundo.
Guia-nos, Senhor, para a tua Páscoa.
Juntos, caminharemos ao teu encontro,
levaremos a tua cruz, saborearemos a comunhão da tua ressurreição.
Conjuntamente, caminharemos para a Jerusalém celeste, em direcção ao Pai
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André Kim Taegon
Primeiro sacerdote mártir coreano. Foi ordenado em 1845 e martirizado em 1846, junto
com 103 companheiros: foram canonizados
por João Paulo II, na sua visita a Seul, em
Maio de 1984. Conta-se que, enquanto
aguardava a sua execução, encorajava os irmãos na fé com expressões que faziam eco de
maneira impressionante da oração que Jesus
dirigiu ao Pai pelos seus Discípulos. "Não vos
deixeis impressionar pelas calamidades - suplicava ele -, não percais a coragem e não
volteis atrás no serviço de Deus, mas antes,
seguindo as pegadas dos santos, promovei a
glória da sua Igreja e mostrai-vos verdadeiros
soldados e súbditos de Deus. Mesmo se sois
muitos, sede um só coração; recordai-vos sempre da caridade; apoiai-vos e ajudai-vos uns
aos outros, e esperai pelo momento em que
Deus terá piedade de vós".

sabia que...

Encontros de preparação
para o Crisma
Vão iniciar no Domingo, dia 30 deste mês, os
encontros de preparação para o Crisma para
jovens e adultos. Quem não completou ainda a
sua Iniciação Cristã não deixe de tomar este
ano a decisão de o fazer, preparando-se para receber o sacramento da Confirmação. Os
encontros serão aos domingos, às 16h30.

São Mateus - 21 de Setembro
O seu nome hebraico significa "dom de Deus".
O primeiro Evangelho canónico, que tem o seu
nome, apresenta-no-lo no elenco dos Doze com
uma qualificação bem clara: "o publicano" (Mt
10, 3). Desta forma ele é identificado com o
homem sentado no banco dos impostos, que
Jesus chama ao seu seguimento.
À chamada de Jesus, Mateus responde imediatamente: "ele levantou-se e seguiu-O".
A concisão da frase põe claramente em evidência a prontidão de Mateus em responder
ao chamamento. Para ele isso significava
abandonar tudo, sobretudo o que lhe garantia
uma fonte segura de recursos.
"Neste «levantou-se» conseguimos ler um nítido
repúdio pela situação de pecado e simultaneamente a adesão consciente a uma nova existência, recta, na comunhão com Jesus".
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