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O Agir de Deus No Mundo Envolve
Sempre a Nossa Liberdade

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 Pessoa,
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 maneira adequada é necessária a
presença constante 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 suas
riquezas inesgotáveis. (…)
A Virgem Maria, modelo de docilidade e obediência à
Palavra de Deus, vos ensine a acolher plenamente a
riqueza inesgotável da Sagrada Escritura não apenas
através da investigação intelectual, mas na oração e em
toda a vossa vida de crentes.

Papa Francisco

Benção dos Frutos
Nós te damos graças, ó Deus, e te oferecemos as
primícias
dos frutos que nos deste para o nosso sustento.
Tu os produziste por meio da tua palavra,
mandando que a terra produzisse toda a espécie
de fruto
para a alegria e para o alimento dos homens e
dos animais.
Nós te louvamos, Senhor, por todos os dons e
benefícios
Que nos concedeste, dotando toda a criação de
muitos frutos para nós,
Por meio de teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por ele tu tens a glória nos séculos dos séculos.
Amém.

Rogações

FÁTIMA – 13 DE MAIO
Oração e Penitência…rezar, arrepender-se,
converter-se, fazer o que Deus quer...amá-l'O!
Assim, Maria, a Senhora do Rosário, convida a
humanidade, por meio daqueles três pastorinhos, a
voltar-se toda para Deus, na intimidade da relação
com o seu Senhor e no cumprimento da sua vontade.
“Rezar todos os dias” é viver uma relação de amor
com Deus.
“Não ofender a Deus Nosso Senhor” é fazer o que
Ele quer de nós por amor.
Maria, a humilde serva do Senhor, é assim o
instrumento de comunhão amorosa entre Deus e os
homens.
Toda relativa a Deus, ela vive só d’Ele e para Ele.
Por isso, em 1917, preocupada com o mundo que se
afastava d’Aquele por Quem ela vive, Deus, ela agiu!
Ela foi ter com os homens...foi mensageira da
necessidade de voltar-se para Deus, de amá-l'O na
oração e no cumprimento da sua vontade.

  Mês de Maio, Mês de Maria
“Rezem o Terço todos os dias»

Nossa Senhora aos pastorinhos a 13 de Maio de 1917

REZAR O TERÇO
Todas as pessoas de boa vontade podem e devem,
diariamente, rezar o seu Terço.
E para quê?
Para nos pormos em contacto com Deus, agradecer os
seus benefícios e pedir-Lhe as graças de que temos
necessidades.
É a oração que nos leva ao encontro familiar com
Deus, como o filho que vai ter com o seu pai para lhe
agradecer os benefícios recebidos, tratar com ele os
seus assuntos particulares, receber a sua orientação, a
sua ajuda, o seu apoio e a sua bênção.
                                                                                    

  Irmã Lúcia – Apelos da Mensagem de Fátima

Semana da Vida 10 a 17 de Maio
Desde 1994 a Conferência Episcopal Portuguesa,
organiza a Semana da Vida na sequência do apelo
lançado em 1991 por S. João Paulo II: «suscitar nas
consciências, nas famílias, na Igreja e na sociedade, o
reconhecimento do sentido e valor da vida humana
em todos os seus momentos e condições, concentrando
a atenção de modo especial na gravidade do
aborto e da eutanásia, sem contudo menosprezar os
outros momentos e aspectos da vida…» (EV 85).

Procissão das velas na Cruz Quebrada
Na próxima sexta – feira, dia 15, a nossa paróquia terá
a sua Procissão das Velas em honra de Nossa Senhora.
Inicia às 21h00 na igreja paroquial e termina junto ao
quartel dos Bombeiros Voluntários do Dafundo. O
itinerário será o seguinte: Rua bento de Jesus Caraça
(Igreja); Travessa Pinto Correia; Rua Policarpo Anjos; Rua
Paulo Duque; Rua Direita do Dafundo; Rua Clemente
Vicente; Rua Pereira Palha; Travessa José Maria da
Costa; Rua Direita do Dafundo (dar a volta em frente do
Aquário e Voltar para trás); Rua Joseph Black; Rua São
João de Deus; Rua Marcelino Mesquita; Avenida Duque
Loulé (Bombeiros). Se a procissão passa à sua porta, não
deixe de assinalar a sua casa com algum sinal da sua fé.

Profissão de Fé
No Domingo dia 17 as crianças com idade próxima dos
12 anos (em geral o 6.º volume de catequese) professam
a fé. É a idade em que Jesus foi em peregrinação ao
templo em Jerusalém. Esta celebração é preparada com
uma recolecção sobre o significado da Profissão de Fé e
sacramento da Reconciliação (Centro Pastoral de
Miraflores, no Sábado, 16 de Maio, entre as 9 e as 13h).

Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos
Cruz Quebrada - Dafundo
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