
sabia que...

 

N.º  103 -  I Série -  Domingo IV do Tempo Comum  - Ano C - Semana IV - 3 de Fevereiro de 2013 

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

bento xvi

Unidade pastoral 
Fé e Caridade  

A fé, dom e resposta, faz-nos conhecer a ver-
dade do Cristo como Amor incarnado e cruci-
ficado, adesão plena e perfeita à vontade do 
Pai e misericórdia divina infinita para com o 
próximo. A fé enraíza no coração e no espíri-
to a firme convicção que, precisamente este 
amor é a única realidade vitoriosa sobre o 
mal e sobre a morte. A fé convida-nos a olhar 
para o futuro com a virtude da esperança, na 
espera confiante que a vitória do amor de 
Cristo atinja a sua plenitude. Por seu lado, a 
caridade faz-nos entrar no amor de Deus ma-
nifestado em Cristo, faz-nos aderir de forma 
pessoal e existencial ao dom total de si e sem 
reservas de Jesus ao Pai e aos nossos irmãos. 
Insuflando em nós a caridade, o Espírito Santo 
faz-nos participar no próprio dom de Jesus; 
filial para com Deus e fraterno para com os 
homens. (cf. Rm 5,5).  A fé precede a carida-
de, mas só se revela autêntica se for coroada 
por esta.                Mensagem para a Quaresma, 2013 

O Pecado e a Tentação 
Mesmo tendo tantas vezes escutado o evange-
lho das tentações de Jesus, não posso deixar de 
me espantar com o descaramento do Diabo: 
como ousou ele tentar o próprio Cristo? O certo, 
é que tal não se deve a qualquer mérito do 
príncipe das trevas mas, de novo, ao admirável 
mistério da Encarnação. Para nos resgatar do 
pecado e da morte, Deus assumiu a nossa carne 
mortal e, mergulhando nas águas do baptismo, 
assumiu a nossa frágil condição humana. Como 
poderia o Senhor guiar-nos para a luz da santi-
dade, se não nos fosse buscar aí, onde a vida 
do homem se desenrola e o Demónio pensa jo-
gar em casa? Jesus vence, uma a uma, todas as 
insídias do tentador. Toda a espécie de tenta-
ção, desde a fama e o poder, o sucesso fácil 
contornando sacrifícios, a manipulação das Es-
crituras em proveito próprio, tudo isso tentou e 
em tudo isso foi vencido. Como mestre, Jesus 
ensina-nos a vencer o bom combate, que armas 
utilizar e como reconhecer as estratégias do 
enganador. Ensina-nos, acima de tudo, que “sem 
Ele nada podemos fazer”, a pedir ao Pai que 
“não nos deixe cair em tentação mas nos livre 
do Mal”, e a confiar no Espírito Santo que nos 
conduz pelos desertos da nossa vida. 

P. Daniel Henriques 

 
Jejuai, orai, partilhai, e vivereis perfeitamente 
a vossa Quaresma. 

S. Cirilo de Alexandria 

Beatos Jacinta e Francisco Marto – 
20 de Fevereiro 

A 20 de Fevereiro, que coincide com o aniver-
sário do falecimento da Beata Jacinta Marto, 
celebra-se a Festa Litúrgica dos Beatos Fran-
cisco e Jacinta Marto, elevados aos altares 
por João Paulo II em 13 de Maio de 2000. 
Para Francisco - nascido em Aljustrel, Fátima, 
a 11.06.1908- a sua grande preocupação 
era a de "consolar Nosso Senhor". Passava 
horas a "pensar em Deus". Foi um contemplati-
vo. Jacinta - nascida em Aljustrel, Fátima, a 
11.03.1910 - levada pela preocupação da 
salvação dos pecadores e do desagravo ao 
Coração Imaculado de Maria, de tudo ofere-
cia um sacrifício a Deus, como lhes recomen-
dara o Anjo, dizendo sempre a oração que 
Nossa Senhora lhes ensinara: Ò Jesus, é por 
Vosso Amor, pela conversão dos pecadores (e 
acrescentava, pelo Santo Padre) e em repa-
ração pelos pecados cometidos contra o Ima-
culado Coração de Maria.  

18, segunda-feira  
Lev 19,1-2.11-18 | Sal 18 B | Mt 
25,31-46  
19, terça-feira  
Is 55,  10-11 | Sal 33 | Mt 6,7-15  
20, quarta-feira  
Jonas 3,1-10 | Sal 50 | Lc 11,29-32  
21, quinta-feira  
Est 4,17.n.p-r.aa-bb.gg-hh | Sal 137 | 
Mt 7,7-12   
22, sexta-feira - Cadeira de S. Pedro, 
Apóstolo FESTA  
1 Pedro 5,1-4 | Sal 22 | Mt 16,13-19   
23 sábado,  
Deut 26,16-19 | Sal 118 | Mt 5,43-48  
24,  Domingo II da Quaresma   
Gen 15,5-12.17-18 | Sal 26 | Filip 
3,17-4,1 ou Filip 3, 20-4,1 | Lc  
9,28b-36  


