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FOLHA INFORMATIVA      Senhor  Jesus  dos  Afl itos -  Cris to Rei  -  Nossa Senhora  do  Cabo  

bento xvi

Unidade pastoral 

esta
semana

É Preciso Voltar Para Deus 
Na crise actual que atinge não apenas a eco-
nomia, mas vários sectores da sociedade, a En-
carnação do Filho de Deus nos fala de quanto 
o homem é importante para Deus e Deus para 
o homem. Sem Deus o homem acaba por dei-
xar prevalecer o seu egoísmo sobre a solidari-
edade e sobre o amor, as coisas materiais so-
bre os valores, o ter sobre o ser. É preciso vol-
tar para Deus para que o homem volte a ser 
homem. Com Deus mesmo nos momentos difíceis, 
de crise, o horizonte da esperança não desa-
parece: a Encarnação nos diz que jamais esta-
mos sozinhos, Deus entrou em nossa humanida-
de e nos acompanha. (…) 
Maria, que é a mãe de Cristo é também nossa 
mãe, nos abre a porta da sua Casa, nos guia 
para entrarmos na vontade de seu Filho. É a fé, 
então, que nos dá uma casa neste mundo, que 
nos reúne em uma única família e que nos faz 
todos irmãos e irmãs. (…) 
Mãe do "sim", que escutastes Jesus, falai-nos d’ 
Ele, contai-nos sobre vossa estrada para segui-
Lo no caminho da fé, ajudai-nos a anunciá-lo 
para que cada homem possa acolhê-lo e se 
tornar morada de Deus.       Homilia, 04.10.2012 

Dá! 
 

Pela fé, a generosidade adquire o seu rumo 
eterno, o cumprimento da lei se torna livre, a 
vontade de salvação se transforma em acção 
de graças. Todas estas coisas existem no ser 
humano, pela sua própria natureza. Pela porta 
da fé para a vida em Cristo, a generosidade 
renuncia às públicas homenagens adulatórias, o 
dever da vida honesta adquire a leveza que 
lhe é própria, o desejo da vida eterna faz a 
sua travessia, pelo caminho do mar enxuto, do 
deserto dos protagonismos para a obediência 
Àquele que é. 
A sabedoria (Cristo é a Verdade) conhece e 
discerne todos os pensamentos, todas as inten-
ções, todos os desejos, todas as acções, todos 
os fins. «Não há criatura que possa fugir à pre-
sença [da Palava de Deus]. Tudo está patente e 
descoberto a seus olhos. É a ela que devemos 
prestar contas» (2.ª leitura). 
A Deus é possível desprender-nos das riquezas 
ferrugentas, dos pechisbeques anuviados devi-
do à falta de docilidade para com o Senhor: 
«Vai, vende, dá - terás um tesouro no Céu - 
vem, segue-me». Na oração de S. Nicolau de 
Flue, (+1487): «Meu Senhor e meu Deus, arran-
cai de mim mesmo tudo o que me impede de ir 
até Vós. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo 
aquilo que me conduz até Vós. Meu Senhor e 
meu Deus, livrai-me de mim mesmo e entregai-
me todo a Vós».             Pe. António Figueira 

07 a 28 - Vaticano – Sínodo dos Bispos sobre “ 
A nova Evangelização para a transmissão da 
Fé Cristã”  
21 - Dia Mundial das Missões 
 
No Rosário encontrei os atractivos mais doces, 
mais suaves, mais eficazes e mais poderosos, 
para me unir a Cristo.   S.ta Teresa d’ Ávila 

Outubro – Mês Missionário 
Cristão e Missionário 

 
Ser cristão implica necessariamente ser missio-
nário.”Cristão “ e “Missionário” não identificam 
duas figuras distintas nem duas vocações distin-
tas, mas são qualificações incindíveis do discí-
pulo de Jesus. Ninguém pode pensar que se 
pode ser, em primeiro lugar, cristão, e depois, 
se se sentir chamado e se quiser, vir também a 
ser missionário. 
Para o cristão, ser missionário, é a sua maneira 
de ser, a sua identidade, a sua graça, é uma 
necessidade, é de fundo e não um adereço fa-
cultativo. A sua referência permanente é Jesus 
Cristo, e o seu horizonte todos os corações.               
         D. António Couto 

15, segunda-feira 
S. Teresa de Jesus, virgem e 
doutora da Igreja – MO 
Gal 4, 22-24.26-27.31–5,1 
Sal 112 | Lc 11,29-32 
16, terça-feira  
Gal 5,1-6 | Sal 118 | Lc 11,37-41 
17, quarta-feira  
S. Inácio de Antioquia, bispo e 
mártir – MO 
Gal 5,18-25 | Sal 1 | Lc 11,42-46  
18, quinta-feira 
S. Lucas, Evangelista – FESTA  
2 Tim 4, 9-17b | Sal 144 | Lc 10, 1-9 
19, sexta-feira 
Ef 1, 11-14 | Sal 32 | Lc 12, 1-7 
20, sábado, 
Ef 1, 15-23 | Sal 8 | Lc 12, 8-12  
21, Domingo XXIX do Tempo Co-
mum 
Is 53, 10-11 | Sal 32 | Hebr 4, 14-
16 Mc 10, 35-45 ou Mc 10, 42-45 

S. Lucas 


