Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos

Cruz Quebrada - Dafundo

Não Podemos Viver Sem a Palavra

TEÓFORO - Inácio de Antioquia, 17 de Out

Nós não podemos viver sem palavras provenientes de
Deus, palavras capazes de nos arrancar da nossa
tristeza e de nos elevar até um lugar a partir do qual
possamos descobrir aquilo que estamos
verdadeiramente a viver. É importante saber que,
embora essas palavras, proclamadas ou faladas,
sirvam para nos informar, instruir ou inspirar, o seu
primeiro significado é que elas tornam o próprio Jesus
presente para nós.

Inácio de Antioquia gostava de se apresentar como
teóforo, isto é, o que traz Deus.
Como São Paulo também perseguiu os primeiros cristãos
até ao dia em que se converteu, passando a ser ele
também perseguido pela fé que abraçara com
tenacidade. Amou apaixonadamente Jesus e viveu
na pele essa entrega.
Foi consagrado bispo por São Pedro e serviu com fervor a
Igreja nascente até à sua deportação para Roma, onde
experimentou a provação do martírio.
Na arena do Coliseu, ao ser lançado aos leões famintos,
Inácio de Antioquia exclamou:
"Deixem-me ser a comida das feras, pelas quais me será
dado saborear Deus!"

Henri Nouwen

Outubro Missionário
A missão é uma paixão por Jesus Cristo e, ao mesmo
tempo, uma paixão pelas pessoas. Quando nos
detemos em oração diante de Jesus crucificado,
reconhecemos a grandeza do seu amor, que nos
dignifica e sustenta e, simultaneamente, apercebemonos de que aquele amor, saído do seu coração
trespassado, estende-se a todo o povo de Deus e à
humanidade inteira; e, precisamente deste modo,
sentimos também que Ele quer servir-Se de nós para
chegar cada vez mais perto do seu povo amado (cf.
Ibid., 268) e de todos aqueles que O procuram de
coração sincero. Na ordem de Jesus \u2013 «Ide»
\u2013, estão contidos os cenários e os desafios
sempre novos da missão evangelizadora da Igreja.
Nesta, todos são chamados a anunciar o Evangelho
pelo testemunho da vida; e, de forma especial aos
consagrados, é pedido para ouvirem a voz do
Espírito que os chama a partir para as grandes
periferias da missão, entre os povos onde ainda não
chegou o Evangelho.
Papa Francisco, Mensagem para o Dia Mundial das Missões 2015

Mês de Outubro - Mês do Rosário
O Rosário não se opõe à meditação da Palavra
de Deus e à oração litúrgica; pelo contrário,
representa um complemento natural e ideal, em
particular como preparação e como acção de
graças à celebração eucarística. O Cristo
encontrado no Evangelho e no Sacramento,
contemplamo-lo com Maria nos vários momentos
da sua vida, graças aos mistérios gozosos,
luminosos, dolorosos e gloriosos. Na escola da
Mãe, aprendemos assim a conformar-nos ao seu
Filho divino e a anunciá-lo com a nossa própria
vida. Se a Eucaristia é para o cristão o centro
do dia, o Rosário contribui de modo
privilegiado para dilatar a comunhão com
Cristo, e ensina a viver, tendo fixo nele o olhar
do coração, para irradiar sobre todos e sobre
tudo o seu amor misericordioso.
Bento XV, Papa eméritoI

O Único Amor

O Senhor só nos pede duas coisas: o amor a Deus e o
amor ao próximo.
O sinal mais certo de que temos estes dois amores, é a
fidelidade que mostramos em cumprir o amor ao próximo.
Pois não se pode saber se amamos a Deus, embora
tenhamos indícios prováveis disso; mas pelo amor ao
próximo podemos provar o que ele de facto é.
Quanto mais progredirdes neste, mais avançareis no amor
de Deus. Porque o amor que a sua Majestade tem por nós
é tão grande, que, em paga do que nós temos ao
próximo, faz aumentar de mil maneiras o que nós temos a
Ele.
Santa Teresa de Jesus

NADA TE PERTURBE
Eleva o pensamento, ao céu sobe,
por nada te angusties,
Nada te perturbe.
A Jesus Cristo segue com peito grande,
e, venha o que vier,
nada te espante.
Vês a glória do mundo?
É glória vã; nada tem de estável,
tudo passa.
Aspira às coisas celestes, que sempre duram;
fiel e rico em promessas,
Deus não muda.
Ama-O como merece, Bondade imensa;
mas não há amor fino
sem a paciência.
Confiança e fé viva mantenha a alma,
que quem crê e espera
Tudo alcança.
Do inferno acossado muito embora se veja,
burlará os seus furores
Quem a Deus tem.
Advenham-lhe desamparos, cruzes, desgraças;
sendo Deus o seu tesouro,
Nada lhe falta.
Ide, pois, bens do mundo,
Ide, ditas vãs;
ainda que tudo perca,
Só Deus basta.
Santa Teresa de Jesus
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