
Cruz Quebrada - Dafundo 
Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos 

 

À Mesa
da Palavra

Cristo o Pantocrator 
Cristo, Palavra de Deus encarnada, crucificada 
e ressuscitada, é Senhor de todas as coisas; é o 
Vencedor, o Pantocrator, e assim todas as coisas 
ficam recapituladas n’Ele para sempre (cf. Ef 1, 
10). Por isso, Cristo é «a luz do mundo» (Jo 8, 
12), aquela luz que «resplandece nas tre-
vas» (Jo 1, 5) mas as trevas não a acolheram 
(cf. Jo 1, 5). Aqui se compreende plenamente o 
significado do Salmo 119 quando a designa 
«farol para os meus passos, e luz para os meus 
caminhos» (v. 105); esta luz decisiva na nossa 
estrada é precisamente a Palavra que ressusci-
ta. Desde o início, os cristãos tiveram consciência 
de que, em Cristo, a Palavra de Deus está pre-
sente como Pessoa. A Palavra de Deus é a luz 
verdadeira, de que o homem tem necessidade. 
Sim, na ressurreição, o Filho de Deus surgiu co-
mo Luz do mundo. Agora, vivendo com Ele e 
para Ele, podemos viver na luz. (…) 
O Filho do Homem compendia em Si mesmo a 
terra e o céu, a criação e o Criador, a carne e 
o Espírito. É o centro do universo e da história, 
porque n’Ele se unem sem se confundir o Autor e 
a sua obra.                  Verbum Domini 

A Alegria Pascal 
Que todo o homem piedoso e amigo de Deus 
goze esta bela e luminosa festa! Que todo o 
servo fiel entre com júbilo na alegria do seu 
Senhor! (Mt 25,23) O que carregou o peso do 
jejum venha agora receber a sua recompensa. 
O que trabalhou desde a primeira hora rece-
ba hoje o seu justo salário (Mt 20,1s). O que 
chegou depois de passada a terceira hora ce-
lebre esta festa na acção de graças. O que 
chegou depois da sexta hora não tenha receio, 
não ficará prejudicado. Se alguém tardou até 
à nona hora, aproxime-se sem hesitar. Se hou-
ver quem se atrasou até à décima primeira 
hora, não tenha medo da sua preguiça porque 
o Mestre é generoso e recebe o último como 
ao primeiro..., exerce misericórdia sobre aque-
le mas cumula este. Dá a um e agracia o ou-
tro… Assim, pois, entrai todos na alegria do 
vosso Mestre! Primeiros e últimos..., ricos e po-
bres..., os que vigiaram e os que se deixaram 
dormir..., vós que jejuastes e vós que não je-
juastes, alegrai-vos hoje! O festim está pronto, 
vinde todos (Mt 22,4)! O vitelo gordo está ser-
vido, que ninguém se vá embora com fome. 
Saciai-vos todos no banquete da fé, vinde ser-
vir-vos do tesouro da misericórdia. Que nin-
guém lamente a sua pobreza, porque o Reino 
chegou para todos; que ninguém chore as suas 
faltas, porque o perdão brotou do túmulo; que 
ninguém receie a morte, porque a morte do 
Salvador dela nos libertou. Aquele que a mor-
te tinha agarrado destruiu-a, aquele que des-
ceu aos infernos despojou-os… Isaías tinha-o 
predito ao dizer: "O inferno ficou consternado 
quando te encontrou" (14,9). O inferno ficou 
cheio de amargor... porque foi arruinado; hu-
milhado, porque foi entregue à morte; esma-
gado, porque foi aniquilado. Apoderou-se de 
um corpo e viu-se diante de Deus; agarrou-se 
à terra e encontrou o céu; apropriou-se do que 
via e foi derrotado por causa do Invisível. "Ó 
morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde 
está a tua vitória?" (1 Co 15,55). Cristo ressus-
citou e foste arruinado! Cristo ressuscitou e os 
demónios foram precipitados! Cristo ressuscitou 
e os anjos estão em júbilo! Cristo ressuscitou e 
já não há mortos nos túmulos porque Cristo, 
ressuscitado dos mortos, tornou-se as primícias 
dos que tinham adormecido. A Ele a glória e o 
poder pelos séculos dos séculos! Amen. 
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Oh Nova Páscoa! 
Oh nova Páscoa! Oh festa do triunfo  de Cristo 
glorioso que nos veio salvar! 
Oh nova Páscoa! Alegria do mundo! 
A vida nos abriu suas portas de Glória! 
Oh nova Páscoa! A sala do festim encheu-se de 
convivas celebrando o Senhor! 
Oh nova Páscoa! Os baptizados vêm com túni-
cas de festa às bodas do Cordeiro! 
Oh nova Páscoa! O vencedor da morte, Jesus 
Ressuscitado nos dá a vida eterna. 

Liturgia das Horas 


