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Coral Sol Nascente: Concerto na Igreja da
Santíssima Trindade de Miraflores

No próximo Domingo, solenidade da Santíssima
Trindade, realiza-se um concerto pelo coral Sol
Nascente na igreja da Santíssima Trindade de
Miraflores, às 16h30. A entrada é livre. O
Grupo Coral Sol Nascente foi fundado há 36
anos e realizou inúmeras actuações em Portugal
e no estrangeiro com grande sucesso. Dirigido
pelo Maestro Vianey da Cruz, o Coral é
constituído exclusivamente por vozes femininas e
do seu repertório constam obras nacionais e
estrangeiras que vão do popular ao clássico e do
medieval ao moderno. Esta iniciativa prende-se
com a celebração do 1º aniversário da
dedicação da igreja de Miraflores, que teve
lugar no dia 30 de Maio de 2015, Solenidade
da Santíssima Trindade.

O Espírito Santo Na História Da Salvação
É a Sagrada Escritura que nos indica a presença
do Espírito Santo na história da salvação e,
particularmente, na vida de Jesus, o Qual é
concebido no seio da Virgem Maria por obra do
Espírito Santo (cf. Mt 1, 18; L c 1, 35); ao iniciar a
sua missão pública nas margens do Jordão, vê-O
descer sobre Si em forma de pomba (cf. Mt 3,
16); neste mesmo Espírito, Jesus age, fala e
exulta (cf. L c 10, 21); é no Espírito que Se
oferece a Si mesmo (cf. Hb 9, 14). Quando está
para terminar a sua missão – segundo narra o
evangelista São João –, o próprio Jesus relaciona
claramente o dom da sua vida com o envio do
Espírito aos Seus (cf. Jo 16, 7). Depois Jesus
ressuscitado, trazendo na sua carne os sinais da
paixão, derrama o Espírito (cf. Jo 20, 22),
tornando os discípulos participantes da sua
própria missão (cf. Jo 20, 21). O Espírito Santo
ensinará aos discípulos todas as coisas,
recordando-lhes tudo o que Cristo disse (cf. Jo
14, 26), porque será Ele, o Espírito de Verdade
(cf. Jo 15, 26), a guiar os discípulos para a
Verdade inteira (cf. Jo 16, 13). Por fim, como se
lê nos Actos dos Apóstolos, o Espírito desce sobre
os Doze reunidos em oração com Maria no dia
de Pentecostes (cf. 2, 1-4) e anima-os na missão
de anunciar a Boa Nova a todos os povos.

Verbum Domini

Vinde, Espírito Santo
Vós, Espírito da verdade,
Sois o prémio dos santos, o refrigério das almas,
A luz das trevas, a riqueza dos pobres,
O tesouro dos que amam, a abundância dos famintos,
A consolação dos peregrinos…
Vinde, Vós que, descendo a Maria, realizaste a
Encarnação do Verbo, e realizai em nós, pela graça,
O que n’ Ela realizaste pela graça e pela natureza.
Vinde, Vós que sois o alimento de todo o pensamento
casto, a fonte de toda a clemência, a plenitude de toda a
pureza.
Vinde e transformaitudo o que em nós é obstáculo
para sermos plenamente transformados em Vós.

S. Maria Madalena de Pazzi

Espírito Santo
Simples na essência, múltiplo nas manifestações do seu
poder, está presente todo em cada um, sem deixar de
estar todo em toda a parte. Reparte-Se e não sofre
diminuição; todos d ’Ele participam e permanece íntegro, à
semelhança dos raios de sol, que fazem sentir a cada um a
sua luz benéfica como se fosse para ele só, e contudo
iluminam a terra e o mar e difundem-se pelo espaço.
Assim também o Espírito está presente em cada um dos que
são capazes de O receber, como se estivesse nele só, e, não
obstante, dá a todos a totalidade da graça que
necessitam. (…)
D’ Ele nos vem a alegria que não tem fim, a união constante
e a semelhança com Deus; d’ Ele procede, enfim, o bem
mais sublime que se pode desejar: tornar-se o homem Deus.

S. Basílio Magno

Mês De Maio, Mês De Maria
“OMNIPOTENTE POR GRAÇA”

O Rosário é ao mesmo tempo meditação e súplica. A
imploração insistente da Mãe de Deus apoia-se na
confiança de que a sua materna intercessão tudo pode
no coração do Filho. Ela é “omnipotente por graça”,
como dizia o Beato Bartolo Longo, com expressão
audaz, a ser bem entendida, na sua Súplica à Virgem.
Uma certeza esta que, a partir do Evangelho, foi-se
consolidando através da experiência do povo cristão. O
grande poeta Dante, na linha de S. Bernardo, interpreta-
a de forma admirável, quando canta: “Donna, se' tanto
grande e tanto vali, / che qual vuol grazia e a te não
ricorre, / sua disianza vuol volar sanz'ali”. "Senhora, tu és
tão magnífica e possuis um valor tão elevado, que,
aquele que implora uma graça e não vem a ti, pretende
voar, sem asas possuir." No Rosário, Maria, Santuário do
Espírito Santo (cf. Lc 1, 35), ao ser suplicada por nós,
apresenta-se em nosso favor diante do Pai, que a
cumulou de graça, e do Filho, nascido das suas entranhas,
pedindo connosco e por nós.

São João Paulo II

Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos
Cruz Quebrada - Dafundo
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