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FOLHA INFORMATIVA      Senhor  Jesus  dos  Afl itos -  Cris to Rei  -  Nossa Senhora  do  Cabo  

Unidade pastoral 
A Eucaristia é o  

Sacramento da Comunhão 
Jesus entrega-se a nós também na Eucaristia, 
compartilha o nosso próprio caminho, aliás, 
faz-se alimento, o alimento autêntico que sus-
tém a nossa vida inclusive nos momentos em 
que a vereda se torna árdua, quando os obs-
táculos diminuem os nossos passos. E na Euca-
ristia, o Senhor faz-nos percorrer o seu cami-
nho, que é de serviço, de partilha e de dom, 
e aquele pouco que temos, o pouco que so-
mos, se for compartilhado, torna-se riqueza 
porque o poder de Deus, que é de amor, 
desce até à nossa pobreza para a transfor-
mar.  A Eucaristia é o Sacramento da Comu-
nhão, que nos faz sair do individualismo para 
viver juntos o seguimento, a fé nele. Devería-
mos interrogarmo-nos , diante do Senhor: co-
mo vivo a Eucaristia? Vivo-a de modo anóni-
mo, ou como momento de verdadeira comu-
nhão com o Senhor, mas inclusive com todos os 
irmãos e irmãs que compartilham a mesma 
mesa? Como são as nossas celebrações euca-
rísticas?  Oremos a fim de que a participação 
na Eucaristia nos estimule sempre: a seguir o 
Senhor cada dia, a ser instrumentos de comu-
nhão, a partilhar com Ele e com o nosso pró-
ximo aquilo que nós somos. Assim, a nossa 
existência será verdadeiramente fecunda. 
Amen!                               Homilia, 39.05.2013 23, segunda-feira.  -Manhã.- 

2 Rs 17,5-8.13-15a.18 | Sal 59 | 
Mt 7,1-5 
Tarde. Jer 1,4-10 | Sal 70 
1 Pedro 1,8-12 | Lc 1,5-17 
24, terça-feira - SOLENIDADE do 
Nascimento de S. João Baptista 
Is 49,1-6 | Sal 138 | Act 13,22-26 
Lc  1,57-66.80 
25, quarta-feira 
2 Rs 22,8-13; 23,1-3 | Sal 118 |  
Mt 7,15-20 
26, quinta-feira 
2 Rs 24,8-17 | Sal 78 | Mt 7,21-29 
27, sexta-feira 
Sagrado Coração de Jesus – 
SOLENIDADE 
Deut 7,6-11 | Sal 102 | Jo 4,7-16 | 
Mt 11,25-30 
28, sábado - Manhã 
Lam 2,2. 10-14.18-19 | Sal 73 | Mt 
8, 5-17 ou Is 61,9-11 | Sal 1 Sam 2 
|  Lc 2,41-51 (próprio) 
Tarde. Act 3,1-10 | Sal 18 | Gal 1, 
11-20 | Jo 21,15-19 
29, Domingo XIII do Tempo Comum 
- S. Pedro e S. Paulo, Apóstolos – 
SOLENIDADE 
Act 12,1-11 | Sal 33 | 2 Tim  4, 6-
8.17-18 

Queridas Famílias  
Sois o trabalho e a festa de Deus!   
Reservando o domingo para Deus, fazei festa 
com Deus   
e repousai, juntos, na Fonte donde brota a 
vida   
para construir o presente e o futuro.   
As forças divinas são muito mais poderosas 
que as vossas dificuldades!   
Não tenhais medo! Sede fortes de Deus! 
     Bento XVI 
 

 

Limpa teu coração. Faz dele uma casa para o 
Senhor. Deixa que Ele more em ti e tu mora-
rás n’ Ele. 
   Santo Agostinho (354-430) 
 

Quem Comer Deste Pão Viverá Por 
Mim, Viverá Eternamente 

 

Tinha chegado um dos momentos críticos do 
anúncio e da comunicação que Deus faz de si 
próprio. Um momento de fé. Foram maravi-
lhosas as obras do passado, a saída do Egip-
to, a passagem do mar Vermelho, o paciente 
cuidado de Deus Pai para com o Seu povo no 
deserto que alimenta com o gracioso maná . 
Agora o próprio Deus, o autor de todas as 
obras do Amor eterno, se fez Carne. Já não 
vemos só as obras de Deus, mas Deus, o autor 
das obras.  E não só O vemos; nós O comun-
gamos. Que obra mais maravilhosa pode 
existir do que poder comungar Deus, comun-
gar o Corpo de Deus? E como O poderíamos 
realmente comungar se Ele não Se tivesse fei-
to carne e dado em alimento?  
Talvez alguém possa confundir "vida eterna" 
com "vida imortal depois da morte". A Vida 
eterna inclui a vida depois da morte e no en-
tanto o Corpo de Deus é já O Santíssimo Sa-
cramento; é agora!  Deus Pai, no "princípio", 
homem e mulher o criou e na plenitude das 
suas obras maravilhosas, pelo Corpo do Seu 
Filho, redime o corpo humano, elevado neste 
Caminho à pureza do dom de si; à Vida eter-
na, já!    P. António Figueira 


