
Cruz Quebrada - Dafundo 
Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos 

 

À Mesa
da Palavra

Responsável: Pároco da Cruz Quebrada | Redacção: Paróquia da CruzQuebrada-Dafundo | Telefone: 214197377 | Fax: 214196244     
Email: paroquiacruzquebrada@gmail.com | Web: www.senhorjesusdosaflitos.wordpress.com 

sabia que...

Maria é Feliz, Porque Acreditou 
Recordemos as palavras de Santa Isabel: 
«Feliz daquela que acreditou que teriam 
cumprimento as coisas que lhe foram ditas da 
parte do Senhor» (L c 1, 45). Maria é feliz 
porque tem fé, porque acreditou, e, nesta fé, 
acolheu no seu ventre o Verbo de Deus para 
O dar ao mundo. A alegria recebida da Pa-
lavra pode agora estender-se a todos aque-
les que na fé se deixam transformar pela Pa-
lavra de Deus. Cada um dos nossos dias seja 
plasmado pelo encontro renovado com Cristo, 
Verbo do Pai feito carne: Ele está no início e 
no fim de tudo, e n’Ele todas as coisas subsis-
tem (cf. Cl 1, 17).   Verbum Domini 

Mês de Maio - Mês de Maria 
Devotos de Nossa Senhora 

Devemos ser devotos de Nossa Senhora Por 
três motivos: 
Deus quer, ela merece, nós precisamos. 
Deus quer. O Pai escolheu-a Para filha bem-amada 
O Filho tomou-a por mãe; 
O Espírito Santo, por esposa. 
Ela merece. Merece-o pela torrente de bênçãos 
Que a inundou na terra, 
Pela montanha de glória que tem no céu, 
Por ser a nata e a flor de todos os santos. 
Nós precisamos. Ela obtêm-nos o perdão, 
Alcança-nos a graça 
E conduz-nos à glória eterna. 
     Santo António Maria Claret 
 

Visitação de Nossa Senhora 
31 de Maio 

A Igreja encerra o Mês de Maio com a Festa 
da Visitação da Virgem Maria à sua prima 
Santa Isabel. Instituída, por Urbano VI, em 
1441, ela refere-se a uma invocação mais 
antiga de Nossa Senhora da Visitação per-
tence à Ordem Franciscana, em 1263. Os 
portugueses celebram-na desde 1495 dado 
que o rei D. Manuel I, escolheu Nossa Senho-
ra da Visitação como Padroeira da Santa 
Casa de Misericórdia de Lisboa, e de todas 
as outras do reino. Neste acontecimento, nar-
rado por S. Lucas, se reflecte uma "visitação" 
mais profunda: a de Deus a seu povo, sauda-
da com júbilo pelo pequeno João, o maior 
entre os nascidos de mulher (cf. Mt 11, 11), 
ainda no ventre materno. Deste encontro das 
duas Mães no encontro maior de Deus com a 
humanidade brota a alegria, o louvor ao Cri-
ador, a Ave Maria e o cântico do 
"Magnificat". 

Sagrada Família de Nazaré 
Restabelece na nossa sociedade a consciência 
do carácter sagrado e inviolável da família, 
bem inestimável e insubstituível. 
Que cada família seja morada acolhedora 
de bondade e de paz 
para as crianças e para os idosos, 
para quem está doente ou sozinho, 
para quem é pobre e necessitado. 
Jesus, Maria e José, 
nós vos rezamos confiadamente, 
a vós nos confiamos com alegria. Papa Francisco 

Procissão das Velas em Algés - 31 de Maio 
Inicia às 21h30, na igreja paroquial de Algés, 
terminando na capela de Nossa Senhora do 
Cabo, em Algés de Cima. 
 
Ordenação Episcopal, dia 1 de Junho 
O Santo Padre Francisco nomeou Bispo Auxili-
ar do Patriarcado de Lisboa um sacerdote do 
nosso Presbitério, o Cónego José Augusto Tra-
quina Maria, até agora pároco da paróquia 
de Benfica.  A Ordenação Episcopal do Se-
nhor D. José ocorrerá no próximo dia 1 de 
Junho, no Mosteiro dos Jerónimos, pelas 16 
horas. É um dia de grande festa na nossa 
Igreja Diocesana, na qual somos também con-
vidados a participar. 
 

São Filipe de Néri - 26 de Maio 
 
Nasceu em Florença (Itália) em 1515 numa 
família rica e profundamente cristã. 
Estudou Filosofia e Teologia, deixando-se con-
duzir e formar pelo Espírito Santo e, mesmo 
antes de ser sacerdote, visitava os lugares 
mais pobres de Roma. 
Cheio de humor e simpatia, dedicou-se ao 
apostolado entre a juventude - semeador da 
santa alegria dos filhos de Deus. 
Ordenado em 1551 entrou para a comunida-
de de São Girolamo e tornou-se um renoma-
do confessor. 
Foi o fundador da congregação do Oratório, 
para sacerdotes seculares, em 1564, introdu-
zida em Portugal pelo padre Bartolomeu do 
Quental. 
Homem de oração, penitência e adoração - 
chamado ” Apostolo de Roma”, faleceu em 
1595, foi beatificado por Paulo V em 1614 e 
canonizado por Gregório XV em 1622. 
 
 


