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FOLHA INFORMATIVA      Senhor Jesus dos Aflitos - Cristo Rei - Nossa Senhora do Cabo  

Unidade pastoral
Jesus, o Filho de Deus, Nasceu Para Nós
Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, nasceu
para nós. Nasceu em Belém de uma virgem, dando
cumprimento às profecias antigas. A virgem chama-se
Maria; o seu esposo, José. «Meus olhos viram a
salvação - exclama Simeão - que ofereceste a todos
os povos» (Lc 2, 30-31). Sim, irmãos, Jesus é a
salvação para cada pessoa e para cada povo! Que o
poder de Cristo, que é libertação e serviço, se faça
sentir a tantos corações que sofrem guerras,
perseguições, escravidão. Que este poder divino tire,
com a sua mansidão, a dureza dos corações de tantos
homens e mulheres imersos no mundanismo e na
indiferença, na globalização da indiferença. Que a
sua força redentora transforme as armas em arados,
a destruição em criatividade, o ódio em amor e
ternura. Assim poderemos dizer com alegria: «Os
nossos olhos viram a vossa salvação».

Da Mensagem "Urbi et Orbi", 25.12.2014

O Senhor Será A Paz!
Celebramos o quarto e último Domingo do Advento, em
seguida, festejar o nascimento segundo a carne de
Nosso Senhor Jesus Cristo. É o Natal do Senhor e,
também festa da família, amor-perfeito, desde a
Santíssima Trindade, sinónimo de paz e bem na terra
entre os seres humanos. Ao longo deste tempo Litúrgico
prestes a terminar, temos ouvido muitos apelos ao
arrependimento dos pecados, à conversão dos
corações ao Senhor. Ele já fez a sua parte, deu-nos a
paz e quer que permaneça com todas as pessoas. O
Filho de Deus continua a nascer em todas as gerações, é
o Messias anunciado desde os tempos antigos. É Ele a
nossa paz. Entre os homens e mulheres da terra, esta
paz será efetiva quando cada um descobrir no Senhor
Jesus a fonte de todos os bens e obedecer à sua
vontade, que é também a vontade daquele que O
enviou. A voz sagrada continua a clamar, para quem
ainda não a ouviu, ou ainda não está a cumprir o apelo
desde os profetas até João, o Percursor do Senhor. No
Natal do Senhor, todos devemos aclamar o «Glória a
Deus nas alturas e Paz na Terra aos homens por Ele
amados» com dignidade se cada um de nós tiver
cumprido o que lhe é exigido e for capaz de dizer ao
Senhor: «Eis-me aqui para fazer a tua vontade».

P. Nazário Kuatouta

21, segunda-feira
Cânt 2,8-14 ou Sof 3,14-18a | Sal 32
Lc 1, 39-45
22, terça-feira
1 Sm 1, 24-28 | Sal 1 Sm 2 | Lc 1,46-56
23, quarta-feira
Mal 3, 1-4.23-24 | Sal 24 | Lc 1,57-66
24, quinta-feira
De Manhã:
2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 | Sal 88| Lc 1,67-79
À Tarde:
Is 62,1-5 | Sal 88 | Act 13,16-17.22-25
Mt 1,1-25 ou Mt 1,18-25
25, sexta-feira - Natal do Senhor
Missa da noite
Is 9,1-6 | Sal 95 | Tito 2,11-14 | Lc 2,1-14
Missa da aurora
Is 62,11-12 | Sal 96 | Tito 3,4-7 | Lc 2,15-20
+ Missa do dia
Is 52,7-10 | Sal 97 | Hebr 1,1-6 | Jo 1,1-18
ou Jo 1, 1-5. 9-14
26, sábado - 2º Dia da Oitava do Natal
S. Estêvão, Primeiro Mártir - FESTA
Act 6,8-10; 7,54-59 | Sal 30 | Mt 10,17-22
27, Domingo dentro da Oitava do Natal
Sagrada Família de Jesus, Maria e José
FESTA
Sir 3,3-7. 14-17a (gr. 2-6. 12-14) | Sal 127
Col 3,12-21 | Lc 2,41-52 ou
1 Sm 1,20-22. 24-28 | Sal 83 | 1 Jo 3,1-2. 21-24
Lc 2,41-52

O Natal é a aurora da redenção: na extrema
pobreza de Belém já se projecta a sombra da
cruz.                            

São João Paulo II

"Chegar a todos"
A evangelização implica também um caminho de
diálogo. Neste momento, existem sobretudo três
campos de diálogo onde a Igreja deve estar presente,
cumprindo um serviço a favor do pleno
desenvolvimento do ser humano e procurando o bem
comum: o diálogo com os Estados, com a sociedade -
que inclui o diálogo com as culturas e as ciências - e
com os outros crentes que não fazem parte da Igreja
Católica. Em todos os casos, «a Igreja fala a partir da
luz que a fé lhe dá», oferece a sua experiência de
dois mil anos e conserva sempre na memória as vidas
e sofrimentos dos seres humanos. Isto ultrapassa a
razão humana, mas também tem um significado que
pode enriquecer a quantos não crêem e convida a
razão a alargar as suas perspectivas.

"Exortação Apostólica, A Alegria do Evangelho 238"

PARA REFLEXÃO, PARTILHA E ACÇÃO
- Como para viver o anúncio do Evangelho, de
forma pacífica e respeitando as religiões?
- O que propomos para conseguir a unidade dos
cristãos? 
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