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À Mesa
da Palavra

A Palavra é Amor

Missão em Bragança

O compromisso pela justiça, a reconciliação e a
paz encontra a sua raiz última e perfeição no
amor que nos foi revelado em Cristo. (…)
Jesus passou por este mundo fazendo o bem
(cf. Act 10, 38). Escutando com ânimo disponível a Palavra de Deus na Igreja, desperta-se
«a caridade e a justiça para com todos, sobretudo para com os pobres». (…)
O amor do próximo, radicado no amor de
Deus, deve ser o nosso compromisso constante
como indivíduos e como comunidade eclesial
local e universal. Diz Santo Agostinho: «É fundamental compreender que a plenitude da Lei,
bem como de todas as Escrituras divinas, é o
amor (…). Por isso quem julga ter compreendido as Escrituras, ou pelo menos uma parte
qualquer delas, mas não se empenha a construir, através da sua inteligência, este duplo
amor de Deus e do próximo, demonstra que
ainda não as compreendeu.
Verbum Domini

As três semanas de Missão em Bragança que o
nosso Grupo de Jovens passou foram três semanas em que mostrámos às comunidades de
Saldanha e do Variz “o quão belo é ser amigo
de Jesus e que vale a pena segui-Lo”! Nesta
Missão, tivemos de nos adaptar à vida e costumes destas comunidades, mas acima de tudo
passámos a fazer parte das suas vidas a partir da oração, da entreajuda, da companhia
que fazíamos uns aos outros… Esta Missão foi
muito importante para o Grupo de Jovens da
nossa Paróquia, porque para além de nos tornar mais unidos, permitiu-nos levar Jesus aos
outros das mais variadas maneiras: a conversar, a sorrir, a rezar, a dar a mão, a ajudar, a
apanhar batatas ou até mesmo a ordenhar!
Agora sentimos que estamos cada vez mais
“Enraizados em Cristo e Firmes na Fé”!

São Gregório Magno - 3 de Setembro
sabia que...

O calendário romano recorda a 3 de Setembro, São Gregório Magno, Papa e Doutor da
Igreja (ca. 540-604). A sua figura singular, diria quase única, é um exemplo para indicar
quer aos Pastores da Igreja quer aos administradores públicos: de facto, ele foi primeiro Prefeito e, depois, Bispo de Roma. Como funcionário imperial distinguiu-se pela capacidade administrativa e pela integridade moral, a ponto
que, com apenas 30 anos, desempenhou o mais
alto cargo civil de Praefectus Urbis. Mas, dentro
dele maturava a vocação para a vida monástica, que abraçou em 574, quando seu pai faleceu. A Regra beneditina tornou-se a partir de
então a estrutura-guia da sua existência.
Deixou um vasto epistolário, homilias admiráveis, um célebre comentário ao Livro de Job e
os escritos sobre a vida de São Bento, além
dos numerosos textos litúrgicos, famosos pela
reforma do Canto, que devido ao seu nome foi
chamado "gregoriano.
Bento XVI

Recomeçar
Dá-nos Senhor, A coragem dos recomeços.
Mesmo em dias quebrados faz-nos descobrir
limiares límpidos. Não nos deixes acomodar ao
saber daquilo que foi: Dá-nos largueza de coração para abraçar aquilo que é. Afasta-nos do
repetido, Do juízo mecânico que banaliza a
história, Pois a desventra de qualquer surpresa e
esperança. Torna-nos atónitos como os seres que
florescem. Torna-nos inacabados como quem
precisa e deseja e antecipa um amanhã. Torna
-nos confiantes como os que se atrevem a olhar
tudo, e a si mesmos, Com o encanto e a disponibilidade de uma primeira vez.
Sophia de Mello Breyner

Mafalda Almeida

Catequese
Os encontros de catequese, nos vários grupos e
volumes, de acordo com o local e horário de
cada um, são a partir do dia 10 de Setembro.
«Teremos oportunidade de confessar a fé no
Senhor Ressuscitado nas nossas catedrais e nas
igrejas do mundo inteiro, nas nossas casas e no
meio das nossas famílias, para que cada um
sinta fortemente a exigência de conhecer melhor e de transmitir às gerações futuras a fé de
sempre» (Bento XVI, Carta Apostólica, A Porta
da Fé, n.º 8).

Igreja de Miraflores - Situação do
Processo, 1 de Agosto de 2012
Recebemos recentemente, final de Julho, a
aprovação dos projectos de electricidade e
gás, que foram de imediato transmitidas à
Câmara Municipal, sendo de esperar brevemente a aprovação final de todo o projecto
de alterações.
Recebemos também o projecto com a solução
para a execução e fecho das fachadas da
Igreja.
Estamos a diligenciar junto da equipa projectista, para que entregue rapidamente os elementos em falta e necessários para o rearranque e
conclusão da construção.
Não podemos indicar datas ou previsões mas
pensamos que com a continuação do apoio
que a Câmara Municipal vem prestando, podemos confiar num reinicio a breve prazo.

