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– Feira de Cinzas, dia 10 de Fevereiro
Teremos na nossa Paróquia a Santa Missa com o rito
da imposição das Cinzas às 9h00 e às 19h00 na
igreja paroquial.

– Quinta – feira, dia 11
Neste dia em que se celebra o Dia do Doente,
haverá missa com a bênção dos doentes na nossa
igreja paroquial, às 15h00.

A Palavra Converte
Quando se aceita e se vive a Palavra de Deus,
ela produz uma mudança radical de mentalidade
(= conversão). Infunde nos corações de todas as
pessoas (europeias, asiáticas, australianas,
americanas, africanas) os mesmo sentimentos que
Cristo teria perante as circunstâncias, os
indivíduos e a sociedade. Mas como é que o
Evangelho pode realizar o milagre de um
profundo arrependimento ou conversão, de uma
fé nova e luminosa? O segredo está no mistério
que as palavras de Jesus encerram. Não são
simplesmente exortações, sugestões, indicações,
orientações, ordens ou mandamentos. Na palavra
de Jesus está presente o próprio Jesus que fala,
que nos fala. As suas palavras são Ele mesmo,
são o próprio Jesus. E, assim, nós encontramo-Lo
na Palavra. E, recebendo a palavra no nosso
coração, como Ele quer que seja recebida (isto é,
estando dispostos a vivê-la), somos uma coisa só
com Ele, que nasce ou cresce em nós.

Serva de Deus Chiara Lubich

Maria, Virgem Imaculada
Mulher do sofrimento
E da esperança
Sê bondosa
com todas as pessoas que sofrem
e obtêm, para cada uma delas
a plenitude da vida.
Aperta todos
Contra o teu coração de Mãe.
Rainha do mundo inteiro,
Virgem Santíssima, reza por nós.

S. João Paulo II

O itinerário moral dos esposos (II/IV)
Também os cônjuges, no âmbito da vida moral, são
chamados a um contínuo caminhar, sustentados pelo
desejo sincero e operante de conhecer sempre melhor
os valores que a lei divina guarda e promove, pela
vontade recta e generosa de os encarnar nas suas
decisões concretas. Eles, porém, não podem ver a lei só
como puro ideal a conseguir no futuro, mas devem
considerá-la como um mandato de Cristo de superar
cuidadosamente as dificuldades. Por isso a chamada
«lei da graduação» ou caminho gradual não pode
identificar-se com a "graduação da lei", como se
houvesse vários graus e várias formas de preceito na lei
divina para homens em situações diversas. Todos os
cônjuges são chamados, segundo o plano de Deus, à
santidade no matrimónio e esta alta vocação realiza-se
na medida em que a pessoa humana está em grau de
responder ao mandato divino com espírito sereno,
confiando na graça divina e na vontade própria». Na
mesma linha a pedagogia da Igreja compreende que
os cônjuges antes de tudo reconheçam claramente a
doutrina da Humanae Vitae como normativa para o
exercício da sexualidade e sinceramente se empenhem
em pôr as condições necessárias para a observar.

S. João Paulo II, Familiaris Consortio, 1981, 34

Nossa Senhora de Lourdes 11 de Fevereiro
A Igreja recorda hoje a primeira aparição da Virgem
Maria a Santa Bernardete, que aconteceu a 11 de
Fevereiro de 1858 na Gruta de Massabielle, em
Lourdes. Seguiram-se-lhe outras aparições
acompanhadas por acontecimentos extraordinários, e
no final a Virgem Santa despediu-se revelando à jovem
vidente, no dialecto local: "Eu sou a Imaculada
Conceição". A Mensagem que Nossa Senhora continua
a difundir em Lourdes recorda as palavras que Jesus
pronunciou no início da sua missão pública, rezai e fazei
penitência. Aceitemos o convite de Maria que faz eco
ao de Cristo e peçamos-lhe que nos ajude a viver com
alegria interior e empenho generoso.

Dia Mundial do Doente
No próximo dia 11 de Fevereiro, memória
litúrgica da Bem-Aventurada Virgem Maria de
Lourdes, celebrar-se-á o 24º Dia Mundial do
Doente. Em sua mensagem, o Papa Francisco
convida-nos a reflectir sobre o tema «Confiar em
Jesus misericordioso, como Maria: «Fazei o que
Ele vos disser» (Jo 2, 5)» recordando-nos que «o
importante é caminhar ao lado do homem que
sofre. Talvez, mais do que da cura, ele precise
da nossa presença, do homem, do coração
humano repleto de miser icórdia e da
solidariedade humana. Fazer o bem a quem
sofre e fazer do próprio sofrimento um bem, ou
seja, sensibilizar os doentes, para oferecer seus
sofrimentos em favor dos outros, em favor da
Igreja.» A Maria, Mãe de Misericórdia e Saúde
dos Enfermos, elevemos o nosso olhar confiante e
a nossa prece.

Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos
Cruz Quebrada - Dafundo
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