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

Unidade pastoral
Por causa do meu Nome

«Para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol
de justiça, trazendo nos seus raios a salvação». A
Palavra profética faz memória das maravilhas de
Deus e projecta no futuro a certeza de se realizar
a sua promessa.
Fazemos parte dela: celebrar no Domingo de
acção de graças pela Misericórdia de Deus e no
culminar da Semana dos Seminários também os
50 anos da criação da Paróquia de Cristo Rei (15
de Novembro de 1966), é viver em abundância,
como Igreja, do lado aberto de Jesus, da Palavra
saída da sua boca, que chama os sacerdotes, da
memória d'Ele que está vivo para sempre na
Santíssima Eucaristia, que é o Seu Corpo.
«Nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá».
Quem poderá cuidar mais de nós? Quem poderá
ser nossa força mais do que Ele? Quem nos
revelará mais quem nós somos? Ensinai-nos, Mãe
Santíssima, a ser Igreja Santa, em comunhão com
o Bispo, nosso Pastor em nome do Vosso Filho.

Pe. António Figueira

14, segunda-feira
Ap 1, 1-4;2, 1-5a | Sal 1| Lc 18, 35-43
15, terça-feira 
Ap 3, 1-6.14-22 | Sal 14 | Lc 19, 1-10
16, quarta-feira 
Ap 4, 1-11 | Sal 150 | 
Lc 19. 11-28    
17, quinta-feira 
S. Isabel da Hungria, 
religiosa – MO
Ap 5, 1-10 | Sal 149 | 
Lc 19, 41-44
18, sexta-feira
Ap 10, 8-11 | Sal 118
Lc 19, 45-48 ou
Act 28, 11-16.30-31 | 
Sal 97 | Mt 14, 22-33 
19, sábado
Ap 11, 4-12 | Sal 143
Lc 20, 27-40
20, Domingo XXXIV do Tempo Comum
Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Rei do Universo – SOLENIDADE 
2 Sam 5, 1-3 | Sal 121 | Col 1, 12-20
Lc 23, 35-43 
 

Deus não deu a ninguém todas as qualidades e
não deixou ninguém sem qualidade nenhuma.
Dessa forma, precisamos uns dos outros.

S. Catarina de Sena

A Paróquia Em Missão
A paróquia é presença eclesial no território, âmbito
para a escuta da Palavra, o crescimento da vida
cristã, o diálogo, o anúncio, a caridade generosa, a
adoração e a celebração. Através de todas as suas
actividades, a paróquia incentiva e forma os seus 
membros para serem agentes da evangelização. É
comunidade de comunidades, santuário onde os
sedentos vão beber para continuarem a caminhar, e
centro de constante envio missionário. Temos, porém,
de reconhecer que o apelo à revisão e renovação
das paróquias ainda não deu suficientemente fruto,
tornando-as ainda mais próximas das pessoas,
sendo âmbitos de viva comunhão e participação e
orientando-as completamente para a missão.

"Exortação Apostólica, A Alegria do Evangelho, 28"

PARA REFLEXÃO, PARTILHA E ACÇÃO

- Sinto-me membro vivo e comprometido desta
paróquia?
- Reconheço na minha paróquia lugares onde é
necessário uma revisão para que ela esteja mais perto
das pessoas?

Estamos Totalmente Nas Mãos de Deus!
Jesus prenuncia provações dolorosas e perseguições
que os seus discípulos deverão padecer por causa d’Ele.
No entanto, assegura: «Não se perderá um só cabelo
da vossa cabeça». Ele recorda-nos que estamos
totalmente nas mãos de Deus! As adversidades que
encontramos devido à nossa fé e à nossa adesão ao
Evangelho constituem ocasiões de testemunho; elas não
devem afastar-nos do Senhor, mas impelir-nos a
abandonar-nos ainda mais a Ele, à força do seu Espírito
e da sua Graça. Jesus fez uma promessa que é
garantia de vitória: «É pela vossa constância que
alcançareis a salvação». Quanta esperança há nestas
palavras! Elas são um hino à esperança e à paciência,
ao saber esperar os frutos seguros da salvação,
confiando no sentido profundo da vida e da história.
Não obstante as desordens e desventuras que
angustiam o mundo, o desígnio de bondade e de
misericórdia de Deus há-de realizar-se! Esta é a nossa
esperança!

Angelus, 17.11.2013
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