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

Unidade pastoral 

Semana do Consagrado 
 

Pelo quinto ano consecutivo, vai realizar-se, 
de 26 de janeiro a 2 de fevereiro de 2014, 
a Semana do Consagrado. O tema 
“Transformados na alegria do evangelho” 
integra-se na caminhada eclesial a que o 
Papa Francisco nos convida nesta hora.  
«A vocação de consagração é fruto da des-
coberta do significado mais profundo da ale-
gria do Evangelho. Não se baseia nas alegri-
as ou satisfações do mundo, mas fundamenta
-se em Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, 
que é anuncio de salvação para os pobres e 
pecadores, já sobre esta terra, mas sempre a 
apontar para a alegria definitiva da comu-
nhão com Ele, no Céu». 
 
São estes os motivos que temos para sermos 
devotos de Nossa Senhora: Maria é a mais 
santa entre as criaturas, Maria é a Mãe de 
Deus, Maria é a nossa mãe          D. João Bosco  

Dar Testemunho do Amor e da 
Misericórdia de Deus  

  
Os cristãos são chamados a dar testemunho 
do amor e da misericórdia de Deus. Não se 
deve jamais desistir de praticar o bem, mes-
mo quando é árduo e se padecem actos de 
intolerância, se não de verdadeira e própria 
perseguição. (…)   Não podem deixar-nos 
indiferentes os rostos de quantos padecem 
fome, sobretudo das crianças, se pensarmos 
quanta comida é desperdiçada cada dia em 
tantas partes do mundo, mergulhadas naque-
la que já várias vezes defini como a «cultura 
do descarte». Infelizmente, objecto de des-
carte não são apenas os alimentos ou os bens 
supérfluos, mas muitas vezes os próprios se-
res humanos, que acabam «descartados» co-
mo se fossem «coisas desnecessárias». Por 
exemplo, causa horror só o pensar que haja 
crianças que não poderão jamais ver a luz, 
vítimas do aborto, ou aquelas que são usa-
das como soldados, estupradas ou mortas nos 
conflitos armados, ou então feitas objecto de 
mercado naquela tremenda forma de escra-
vidão moderna que é o tráfico dos seres hu-
manos, que é um crime contra a humanidade.   
          Discurso, 13.01.2014  

Pescador de Homens 
É difícil, este domingo, ao escutar o Evange-
lho do chamamento de Pedro, André, Tiago e 
João, não recordar os acordes que o Padre 
Cesáreo Gabaráin teceu no seu cântico 
“Pescadores de hombres”, em 1979. Cá, pe-
las nossas bandas foi traduzido por “Tú, que 
nas margens do Lago”.  Este cântico marcou 
a geração dos adolescentes da década de 
80, particularmente nas catequeses vocacio-
nais e retiros realizados. Todos o sabiam de 
cor. O Papa João Paulo II regeu e cantou-o 
com a multidão de cristãos em 1983, na sua 
visita a El Salvador, curiosamente depois de 
ter passado por Lisboa. Ainda hoje é canta-
do na Polónia, em versão local, como memó-
ria do seu pontificado.  Vinha por isso recor-
dar a memória do padre aragonês. Homem 
simples, brilhante desportista, “prior dos ci-
clistas”, formador da juventude e amante da 
música e poesia, compôs mais de 500 inédi-
tos, vindo a falecer aos 55 anos com cancro.  
Foi descrito como alguém que viveu em cons-
tante atenção às necessidades dos homens 
concretos, que traduzia nos cânticos que com-
punha ajudando, desta forma a cristianizar 
os momentos pessoais e comunitários de ora-
ção. Fez deles instrumentos de aproximação 
ao transcendente, de manifestação de Alian-
ça Divina e de afecto à Virgem Maria. João 
Paulo II fez dele seu capelão. 
Um Pai Nosso e uma Avé Maria por este 
pescador de homens…      P. José Luís Costa 
27, segunda-feira  
2 Sam 5,1-7.10 | Sal 88 | Mc 3,22-30   
28, terça-feira  
S. Tomás de Aquino, presbítero e  
doutor da Igreja – MO  
2 Sam 6, 12b-15.17-19 | Sal 23 
Mc 3,31-35  
29, quarta-feira  
2 Sam 7,4-17 | Sal 88 | Mc 4,1-20   
30, quinta-feira  
2 Sam 7,18-19.24-29 | Sal 131 
Mc 4, 21-25   
31, sexta-feira  
S. João Bosco, presbítero – MO  
2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17  
| Sal 50  | Mc 4,26-34   
1, sábado  
2 Sam 12,1-7a.10-17 | Sal 50 |Mc 4, 35-41  
2, Domingo IV do Tempo Comum  
Apresentação do Senhor – FESTA  
Mal 3,1-4 | Sal 23 | Hebr 2,14-18   
Lc  2,22-40 ou Lc 2,22-32 


