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O PODER DE CURAR 

O poder taumatúrgico de Jesus chamava a 
atenção de todos. Por onde passava, atraía 
multidões de pessoas que recorriam a ele em 
busca de cura para suas doenças e 
enfermidades. E ninguém ficava sem ser 
atendido. 

Os milagres de Jesus, entretanto, nada tinham 
de exibicionismo. Seu poder de curar não o 
transformava em milagreiro ambulante, a 
serviço do interesse e da curiosidade alheia. 

Talvez alguém se tenha aproximado dele com esta visão deturpada de sua 
ação. Ele, porém, manteve até o fim sua pureza de intenção. 

Os milagres de Jesus estavam em função de seu serviço ao Reino. Por meio 
deles, ficava patente que o Reino estava acontecendo em forma de 
recuperação da saúde e de tudo quanto mantinha cativo o ser humano. 

Os benefícios do poder de Jesus chegavam a todos indistintamente. Jesus 
não se perguntava se a pessoa era digna ou não de ser beneficiada por ele. 
Importava-lhe apenas o fato de ter diante de si alguém carente de vida, em 
quem o Reino podia dar seus frutos. Por isso, não se recusava a acolher 
pessoa alguma e fazê-la participar da vida recebida do Pai, para ser 
partilhada com a humanidade. 

Fonte: http://domtotal.com/religiao-liturgia-diaria.php?data=2018-02-4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inscrições para a catequese, crisma e adultos: “A catequese foi sempre 
considerada pela Igreja como uma das suas tarefas primordiais, porque Cristo 
ressuscitado, antes de voltar para o Pai, deu aos Apóstolos uma última ordem: 
fazer discípulos de todas as nações e ensinar-lhes a observar tudo aquilo que lhes 
tinha mandado” (João Paulo II). 

São Paulo disse aos romanos que “a fé entra pelos ouvidos”. É essencial que se 
pregue o Evangelho, especialmente para as crianças e jovens e adultos não 
evangelizados. “Como invocarão Aquele em quem não têm fé? E como crerão 
naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar, se não houver quem 
pregue?” (Rom 10,15), pergunta São Paulo. “E como pregarão, se não forem 
enviados, como está escrito: Quão formosos são os pés daqueles que anunciam 
as boas novas (Is 52,7)”. 

 
 

CALENDÁRIO 

INSCRIÇÕES PARA CATEQUESE – ATÉ DIA 28 

05/Fev. Segunda 18h30 Missa Catedral 

Santa Águeda 19h30 Reunião: Ministros da Eucaristia Catedral 

06/Fev. Terça 07h20 Missa e Exposição do SS. Sacramento Catedral 

São Paulo Miki 

15h00 Hora da Misericórdia Catedral 

19h30 Missa e Bênção do SS. Sacramento Catedral 

19h30 Reunião: Pastoral do Batismo Catedral 

07/Fev. Quarta 
07h20 Missa Catedral 

19h30 Missa Divino 

08/Fev. Quinta 07h20 Celebração da Palavra Catedral 

São Jeronimo 
Emiliani e Sta. 

Josefina Bakhita 

15h00 Missa da Saúde Catedral 

18h30 Missa Catedral 

20h-21h30 Formação: C. F. 2018 Cúria 

09/Fev. Sexta 
07h20 Missa Catedral 

19h30 Missa Aparecida 

10/Fev. Sábado 07h20 Celebração da Palavra Catedral 

Santa Escolástica 

16h00 Missa São Benedito 

18h00 Missa Aparecida 

18h30 Missa Catedral 

11/Fev. Domingo 08h00 Missa Catedral 

N. Sra. de Lourdes 
IV Domingo do 
Tempo Comum 

09h00 Missa São Benedito 

10h30 Missa Catedral 

19h00 Missa Catedral 

CANAIS 
26 (UHF) 
21 (NET) 

19 (Vivo TV) 

 

Oração da Ave Maria 
Segunda a Sexta 

18h 

 

http://domtotal.com/religiao-liturgia-diaria.php?data=2018-02-4


 

 


