Paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos

Cruz Quebrada - Dafundo

Cristo, O Mediador e a Plenitude de
Toda A Revelação

>> A Bíblia narra que Maria viajou para a casa da
família de Zacarias logo após a Anunciação do Anjo.
Neste acontecimento, narrado por S. Lucas, se
Aprouve a Deus. na sua bondade e sabedoria, revelar- reflecte uma "visitação" mais profunda: a de Deus
se a Si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua a seu povo, saudada com júbilo pelo pequeno
vontade (cfr. Ef. 1,9), segundo o qual os homens, por João, o maior entre os nascidos de mulher (cf. Mt
meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no 11, 11), ainda no ventre materno.
Espírito Santo e se tornam participantes da natureza A direcção da viagem da Virgem santíssima é
divina (cfr. Ef. 2,18; 2 Ped. 1,4). Em virtude desta particularmente significativa: da Galileia à Judeia,
revelação, Deus invisível (cfr. Col. 1,15; 1 Tim. 1,17), na como o caminho missionário de Jesus (cf. Lc 9,51).
riqueza do seu amor fala aos homens como amigos (cfr. O encontro das duas Mães é a verdadeira
Ex. 33, 11; Jo. 15,1415) e convive com eles (cfr. Bar. explosão de salvação, de alegria e de louvor ao
3,38), para os convidar e admitir à comunhão com Ele. Criador. Dele resultou a oração da Ave Maria e o
Esta «economia» da revelação realiza-se por meio de cântico do "Magnificat".
acções e palavras intimamente relacionadas entre si, de
tal maneira que as obras, realizadas por Deus na
Imaculado Coração de Maria – 4 De Junho
história da salvação, manifestam e confirmam a
doutrina e as realidades significadas pelas palavras; e Na 2ª e 3ª Aparição de Nossa Senhora aos
as palavras, por sua vez, declaram as obras e Pastorinhos de Fátima, a Virgem diz-lhes que "Jesus
esclarecem o mistério nelas contido. Porém, a verdade quer estabelecer no mundo a devoção ao Meu
profunda tanto a respeito de Deus como a respeito da Imaculado Coração". Ia o ano de 1917.
salvação dos homens, manifesta-se-nos, por esta Em 1942 Pio XII consagrou o mundo ao Imaculado
revelação, em Cristo, que é, simultâneamente, o Coração de Maria; em Maio de 1944 ordenou
mediador e a plenitude de toda a revelação.
que a festa fosse observada em toda Igreja para
Verbum Domini que Maria intercedesse, pela paz entre as nações,
a liberdade para a Igreja, a conversão dos
A 25 de Março de 1984 João Paulo II
Solenidade do Sagrado Coração de Jesus pecadores.
consagrou solenemente o mundo ao Coração
Na próxima sexta - feira celebramos a Solenidade do Imaculado de Maria.
Sagrado Coração de Jesus, que é também o dia Ao celebrarmos a festa do Imaculado Coração de
mundial de oração pela santificação dos sacerdotes. Maria, experimentamos a insondável bondade de
Nesse dia, no Seminário dos Olivais, os sacerdotes do Deus que desejou amar com um coração humano, o
Patriarcado de Lisboa celebram com o seu bispo o coração da Virgem de Nazaré.”. Maria com o seu
Jubileu dos Sacerdotes, sob lema “Hei-de edificar-te coração mostra-nos que o amor repara os
novamente” Jr 31,4.
pecados, reanima a esperança, une, constrói,
Procissão das Velas na Paróquia de Algés - perdoa, santifica.

31 de Maio

Na próxima Terça feira, dia 31, a paróquia de Cristo
– Rei de Algés organiza a sua Procissão das Velas em
honra de Nossa Senhora de Fátima, que passará por
várias ruas dessa paróquia. A Procissão inicia na igreja
paroquial, às 21h00, e termina diante da capela de
Nossa Senhora do Cabo, em Algés de Cima.

Visitação a Santa Isabel – 31 De Maio
Maio é o mês dedicado à particular devoção de Nossa
Senhora. A Igreja encerra-o com a Festa da Visitação da
Virgem Maria à sua prima Santa Isabel.
Esta festa foi instituída, por Urbano VI, em 1441, porém a
referência mais antiga da invocação de Nossa Senhora da
Visitação pertence à Ordem Franciscana, em 1263.
Os portugueses celebram-na desde 1495 dado que o
rei D. Manuel I, escolheu Nossa Senhora da Visitação
como Padroeira da Santa Casa de Misericórdia de
Lisboa, e de todas as outras do reino.
>>

Sagrado Coração De Jesus,
sois o meu único refúgio
e a minha esperança segura.
Sois o remédio dos meus males,
o alívio das minhas misérias,
a reparação dos meus erros,
o suplemento do que me falta,
a certeza das minhas dúvidas.
Sois a minha fonte infalível
e inesgotável de luz,
de força, de constância,
de paz e de bênção.
Amais-me com um amor infinito.
Tende piedade de mim e fazei de mim,
em Vós e por Vós, o que quiserdes,
porque eu abandono-me a Vós,
convencida de que nunca me deixareis.
Santa Madalena Sofia Barat
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