
Cruz Quebrada - Dafundo 
Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos 

 

Procissão das Velas, dia 11 de Maio 
 

No próximo Sábado, dia 11, tem lugar a nossa 
procissão de velas em honra de Nossa Senho-
ra. Todos somos chamados a participar com 
toda a devoção, rezando e cantando os louvo-
res de Maria, colocando velas e colchas nas 
nossas janelas, lançando pétalas à passagem 
da imagem da Virgem. A procissão inicia às 
21h00, na igreja paroquial, terminando no 
mesmo local. 

O percurso da procissão será o seguinte: 
Igreja paroquial, Rua Bento de Jesus Caraça, 
Travessa Pinto Correia, Rua Policarpo Anjos, 
Rua Paulo Duque, Rua Sacadura Cabral, Rua 
Clemente Vicente, Rua Pereira Palha, Traves-
sa José Maria da Costa, Rua Joseph Bleck, 
Rua Dom Francisco de Almeida, Rua João 
das Regras, Rua João Chagas, Rua Joseph 
Bleck, Rua Sacadura Cabral, Rua Bento de 
Jesus Caraça, Igreja paroquial. 
 

Concerto musical pelo Coral Sol 
Nascente, a 11 de Maio 

O grupo coral Sol Nascente vai realizar um con-
certo de canto coral, às 17h00, na nossa paró-
quia. A sua presença é mais um marco de gran-
de qualidade que assinala o 40º aniversário na 
nossa comunidade paroquial. A entrada é gra-
tuita. Compareçam e divulguem esta iniciativa. 
 

Exposição sobre os 25 anos do 
nosso Centro Social 

Dando continuidade à divulgação da história 
da nossa Paróquia, o Centro Social Paroquial 
inaugurou uma exposição que nos ajudará a 
conhecer as actividades que desenvolve e o 
seu percurso ao longo dos últimos 25 anos. O 
Centro Social é um rosto visível e institucional 
do cuidado que a nossa Comunidade Cristã 
tem para com os seus membros mais frágeis: as 
crianças, os idosos, os doentes e as pessoas 
mais carenciadas. É nosso, e merece todo a 
nossa ajuda e oração. 

À Mesa
da Palavra

Ó Rosário Bendito de Maria 
doce cadeia que nos prende a Deus, vínculo 
de amor que nos une aos Anjos, torre de salva-
ção contra os assaltos do inferno, porto seguro 
no naufrágio geral, não te deixaremos nunca 
mais. Serás o nosso conforto na hora da ago-
nia. Seja para ti o último beijo da vida que se 
apaga. E a última palavra dos nossos lábios 
há-de ser o vosso nome suave, ó Rainha do 
Rosário de Pompeia, ó nossa Mãe querida, ó 
Refúgio dos pecadores, ó Soberana consola-
dora dos tristes. Sede bendita em todo o lado, 
hoje e sempre, na terra e no céu. Beato Bártolo Longo 
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A Palavra de Deus  
Precede e Excede a Bíblia  

 

As Sagradas Escrituras constituem o testemunho 
escrito da Palavra divina, o memorial canónico 
que corrobora o acontecimento da Revelação. 
Por conseguinte, a Palavra de Deus precede e 
excede a Bíblia. É por este motivo que a nossa 
fé não tem no centro unicamente um livro, mas 
uma história de salvação e sobretudo uma Pes-
soa, Jesus Cristo, Palavra de Deus que se fez 
carne. Precisamente porque o horizonte da 
Palavra divina abrange e se estende para 
além da Escritura, para a compreender de ma-
neira adequada é necessária a presença cons-
tante do Espírito Santo, que «ensina toda a 
verdade» (Jo 16, 13). É preciso inserir-se na 
corrente da grandiosa Tradição que, com a 
assistência do Espírito Santo e a orientação do 
Magistério, reconheceu os escritos canónicos 
como Palavra dirigida por Deus ao seu povo e 
jamais cessou de os meditar e descobrir as su-
as riquezas inesgotáveis. (…)  A Virgem Ma-
ria, modelo de docilidade e obediência à Pa-
lavra de Deus, vos ensine a acolher plenamen-
te a riqueza inesgotável da Sagrada Escritura 
não apenas através da investigação intelectu-
al, mas na oração e em toda a vossa vida de 
crentes. Papa Francisco, Discurso aos membros da Pontifícia  

Comissão Bíblica, 12-04.2013 

Oração das Mães 
 

Sois, meu Deus, o Criador e verdadeiro Pai dos 
meus filhos.  De vossas mãos os recebi cheios de 
vida,  como a dádiva mais preciosa que me po-
díeis ter dado  e que vossa bondade conserva 
para minha consolação e alegria.  Agradeço-vos 
de todo o coração,  e consagro-vos inteiramente 
a mim mesma e aos meus filhos,  para que vos 
sirvamos e vos amemos sobre todas as coisas. 
Abençoai-nos, Senhor, enquanto eu, em vosso no-
me, os abençoo.  Não permitais que, por negli-
gência da minha parte,  venham ele a se desviar 
do bom caminho. Velai sobre mim para que eu 
possa vela sobre eles e educá-los no vosso santo 
temor e na vossa lei.  Fazei-os dóceis, obedientes, 
inimigos do pecado,  para que não vos ofendam 
jamais.  Colocai-os, Senhor de bondade,  sob a 
maternal protecção de Maria Santíssima,  para 
que ela os proteja sempre. Afastai deles as do-
enças, a pobreza  e as impurezas demasiado 
perigosas.  Livrai-os de todas as desgraças  e 
perigos da alma e do corpo  e concedei-lhe to-
das as graças  que sabeis serem-lhes necessárias,  
a fim de que sejam bons filhos,  bons cristãos e 
fiéis servidores da pátria.  Fazei, Senhor, que 
possamos um dia,  encontrar-nos todos reunidos 
na celeste Igreja triunfante.                   Ámen.  


