A maravilha do Pão da Euarístia

A minha carne é
verdadeira comida!
O meu sangue é
verdadeira bebida!

Para estar sempre connosco, Jesus instituiu a
Eucaristia.
Uma grande maravilha do Pão da Eucaristia
é que faz com que nós recebamos a vida de
Jesus.
Vamos assimilando a maneira de ser de
Jesus, para ficarmos mais parecidos com ele,
e podemos mesmo dizer:
Cristo vive em mim!
Vive em mim e eu penso como ele pensava.
Vive em mim e eu sinto como ele sentia.
Vive em mim e eu rezo como ele rezava.
Vive em mim e eu sorrio como ele sorria.
Vive em mim e eu amo como ele amava.
Obrigada, Jesus, por nos deixares esta forma
de estarmos sempre unidos, a Ti e aos
nossos irmãos.

Leitura: 2 Cor 4, 6 - 10
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo
São Paulo aos Coríntios
Irmãos
Deus, que disse: «Das trevas brilhará a luz» fez brilhar a luz em nossos corações,
para que se conheça em todo o seu esplendor a glória de Deus, que se reflete no
rosto de Cristo.
Nós trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério, para que se
reconheça que um poder tão sublime vem de Deus e não de nós. Em tudo somos
oprimidos, mas não esmagados; andamos perplexos, mas não desesperados;
perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não aniquilados. Levamos
sempre e em toda a parte no nosso corpo os sofrimentos da morte de Jesus, a fim
de que se manifeste também no nosso corpo a vida de Jesus.
Porque, estando ainda vivos, somos constantemente entregues à morte por causa
de Jesus, para que se manifeste também na nossa carne mortal a vida de Jesus.

Evangelho: Mc 2, 23 – 3,6
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Marcos
Passava Jesus através das searas, num dia de sábado,e os discípulos, enquanto
caminhavam, começaram a apanhar espigas. Disseram-Lhe então os fariseus:
“Vê como eles fazem ao sábado o que não é permitido”.
Respondeu-lhes Jesus:
“Nunca lestes o que fez David, quando ele e os seus companheiros tiveram
necessidade e sentiram fome? Entrou na casa de Deus, no tempo do sumo
sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, que só os sacerdotes podiam
comer, e os deu também aos companheiros”.
E acrescentou:
“O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Por isso, o
Filho do homem é também Senhor do sábado”.
Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com uma das mãos
atrofiada. Os fariseus observavam Jesus, para verem se Ele ia curá-lo ao sábado e
poderem assim acusá-l’O. Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada:
“Levanta-te e vem aqui para o meio”. Depois perguntou-lhes:
“Será permitido ao sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou tirá-la?”. Mas
eles ficaram calados. Então, olhando-os com indignação e entristecido com a
dureza dos seus corações, disse ao homem:
“Estende a mão. Ele estendeu-a e a mão ficou curada. Os fariseus, porém, logo
que saíram dali, reuniram-se com os herodianos para deliberarem como haviam
de acabar com Ele.

Ainda se lembram que, no dia 20, os meninos do sexto catecismo fizeram
a sua Profissão de Fé? Aqui estão algumas fotografias do grupo.
Parabéns a todos!

ESTA SEMANA, VAIS PENSAR COMO JESUS FOI NOSSO AMIGO DEIXANDO-NOS
UMA FORMA DE ESTAR SEMPRE CONNOSCO: A COMUNHÃO. QUANDO
COMUNGAMOS, JESUS FICA DENTRO DE NÓS; NÃO PODIA ESTAR MAIS PERTO!

As crianças da Catequese fizeram a Primeira Comunhão no domingo passado,
numa Missa que, às 10h30, encheu por completo a nossa Igreja Paroquial.

Aqui estão algumas fotografias.

