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

Unidade pastoral
O Cordeiro Será o Seu Pastor

Jesus é o Cordeiro e Pastor, a Porta das ovelhas e
o Pasto que as alimenta, o Caminho por elas
percorrido e a Fonte que as dessedenta. Ele é
tudo isto para nós, por nós e por meio de nós.
Porque Ele é o Cordeiro, cujo sangue derramado
na Cruz lava o mundo dos seus pecados, pode
tornar-se Pastor e, dele, aprendemos a docilidade
dos cordeiros e a alegria de sermos pastoreados
por tão excelso Pastor.
Hoje é o dia de oração pelas vocações
consagradas e o Domingo do Bom Pastor.
Rezemos para que não faltem no mundo e na
Igreja, pelo sacramento da Ordem, abundantes
sinais deste Pastor cheio de ternura e misericórdia
que dá a vida pelas suas ovelhas e conduz por
caminhos seguros de Salvação. Rezemos, também,
por aqueles e aquelas que, na consagração total
de suas vidas, são sinal dos bons cordeiros do
rebanho do Senhor, um sinal que a todos convida
e interpela.

Pe. Daniel Henriques

18, segunda-feira
Act 11,1-18 | Sal 41 | Jo 10,1-10
19, terça-feira
Act 11,19-26 | Sal 86 | Jo 10,22-30
20, quarta-feira
Act 12,24–13, 5a | Sal 66 |
Jo 12,44-50
21, quinta-feira
Act 13,13-25 | Sal 88| Jo 13,16-20
22, sexta-feira
Act 13,26-33 | Sal 2 | Jo 14,1-6
23, sábado
Act 13,44-52 | Sal 97 | Jo 14,7-14
24, Domingo V da Páscoa
Act 14,21b-27 | Sal 144 | Ap 21,1-5a
Jo 13,31-33a.34-35

Quem possui o amor de Deus, nele encontra
tanta alegria que cada amargura se transforma
em doçura e cada grande peso se torna leve.

Santa Catarina de Sena

"Chegar a todos"
Como é doce permanecer diante dum crucifixo ou
de joelhos diante do Santíssimo Sacramento, e
fazê-lo simplesmente para estar à frente dos seus
olhos! Como nos faz bem deixar que Ele volte a
tocar a nossa vida e nos envie para comunicar a
sua vida nova! Sucede então que, em última
análise, «o que nós vimos e ouvimos, isso
anunciamos» (1 Jo 1, 3). A melhor motivação
para se decidir a comunicar o Evangelho é
contemplá-lo com amor, é deter-se nas suas
páginas e lê-lo com o coração. Se o abordamos
desta maneira, a sua beleza deslumbra-nos, volta
a cativar-nos vezes sem conta. Por isso, é urgente
recuperar um espírito contemplativo, que nos
permita redescobrir, cada dia, que somos
depositários dum bem que humaniza, que ajuda a
levar uma vida nova. Não há nada de melhor
para transmitir aos outros.

"Exortação Apostólica, A Alegria do Evangelho, 264"

PARA REFLEXÃO, PARTILHA E ACÇÃO
- O centro e a razão de ser da nossa vida é a
experiência de sermos amados por Jesus com um amor
único, que mais ninguém nos pode dar?
- É esse o tesouro da nossa vida, que é impossível não
partilhar com os outros?

>>>
Com palavras simples, este momento de oração
pode fazer muito bem à família. As várias
expressões da piedade popular são um tesouro
de espiritualidade para muitas famílias. O
caminho comunitário de oração atinge o seu ponto
culminante ao participarem juntos na Eucaristia,
sobretudo no contexto do descanso dominical.
Jesus bate à porta da família, para partilhar com
ela a Ceia Eucarística (cf. Ap 3, 20). A Eucaristia
é o sacramento da Nova Aliança, em que se
actualiza a acção redentora de Cristo (cf. Lc 22,
20). ..O alimento da Eucaristia é força e estímulo
para viver cada dia a aliança matrimonial como
«igreja doméstica ».

Da Exortação Apostólica Amoris Laetitia

Unidos Em Oração À Luz da Páscoa
A oração em família é um meio privilegiado para
exprimir e reforçar esta fé pascal. Podem-se
encontrar alguns minutos cada dia para estar
unidos na presença do Senhor vivo, dizer-Lhe as
coisas que os preocupam, rezar pelas
necessidades familiares, orar por alguém que
está a atravessar um momento difícil, pedir-Lhe
ajuda para amar, dar-Lhe graças pela vida e as
coisas boas, suplicar à Virgem que os proteja com
o seu manto de Mãe. 
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