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Levai-me
Aquele que é Filho do Altíssimo e tinha sido
gerado n'Ela por um milagre singular, para
ser o primogénito de todos os seus irmãos foi
n'Ela primogénito varão. Continuava a peregrinação da fé, «vinho novo em odres novos»,
penetrava como espada o mistério da obediência. E aquele sim comum na obediência e no
amor, distinto e livre na Mãe e no Filho, em
Cristo e na Igreja, continua realizar-se n'Aquele Filho em pessoa e natureza divina e perfeita humanidade. Na Mãe, é diferente. Na Senhora, cresce o sim acolhedor, o silêncio fecundado, a dor oblativa, a vida cheia de graça,
a participação nos sofrimentos do Filho Ungido do Pai, a alegria da esperança ainda não
contida. Não duvidou um instante que devesse
cumprir o preceito da Lei do Senhor. Não fez
uma lei aparte para si ou para Aquele Menino que, sendo Filho de Deus, poderia, quem
sabe, estar sujeito a um regime singular, ou
até dispensar os preceitos tidos por arcaicos e
os sinais ultrapassados pela pequena evidência racional. Quantas crianças pequenas desde o dia em que nasceram dizem cada dia
aos seus próprios pais, através da beleza do
rosto, da ternura do olhar, da força da voz:
«Pai, mãe, levai-me quanto antes para ser
apresentado, para ser apresentada, Àquele
que me formou no ventre de minha mãe. Levai
-me à Igreja, para receber a vida Eterna,
porque no Baptismo Jesus, o Primogénito, me
torna seu irmão; um no meio de muitos, mas
com um nome próprio e singular inscrito no
Seu amor eterno».
P. António Figueira
3, segunda-feira
2 Sam 15,13-14.30:16, 5-13a | Sal 3
Mc 5,1-20
4, terça-feira , S. João de Brito,
presbítero e mártir – MO
2 Sam 18, 9-10.14b.24-25a.30–19,3
Sal 85 | Mc 5, 21-43
5, quarta-feira , S. Águeda, virgem e
mártir – MO
2 Sam 24,2.8b-17 | Sal 31 | Mc 6, 1-6
6, quinta-feira , SS. Paulo Miki e
Companheiros, mártires – MO
1 Reis 2,1-4.10-12 | Sal 1 | Mc 6,7-13
7, sexta-feira , Cinco Chagas do Senhor
Is 53,1-10 | Sal 21 | Jo 19,28-37
ou Jo 20, 24-29
8, sábado
1 Reis 3,4-13 | Sal 118 | Mc 6,30-34
9, Domingo V do Tempo Comum
1 Is 58,7-10 | Sal 111 | 1 Cor 2,1-5
Mt 5,13-16

Crescer na Compreensão
e no Respeito
Hoje vivemos num mundo que está a tornar-se
cada vez menor, parecendo, por isso mesmo,
que deveria ser mais fácil fazer-se próximo
uns dos outros. Os progressos dos transportes
e das tecnologias de comunicação deixam-nos
mais próximo, interligando-nos sempre mais, e
a globalização faz-nos mais interdependentes. Todavia, dentro da humanidade, permanecem divisões, e às vezes muito acentuadas.
A nível global, vemos a distância escandalosa
que existe entre o luxo dos mais ricos e a miséria dos mais pobres. Frequentemente, basta
passar pelas estradas duma cidade para ver
o contraste entre os que vivem nos passeios e
as luzes brilhantes das lojas. Estamos já tão
habituados a tudo isso que nem nos impressiona. O mundo sofre de múltiplas formas de exclusão, marginalização e pobreza, como também de conflitos para os quais convergem
causas económicas, políticas, ideológicas e até
mesmo, infelizmente, religiosas. (…)
Os muros que nos dividem só podem ser superados, se estivermos prontos a ouvir e a
aprender uns dos outros. Precisamos de harmonizar as diferenças por meio de formas de
diálogo, que nos permitam crescer na compreensão e no respeito.
da Mensagem para o 48º Dia Mundial das
Comunicações Sociais

Dia dos Consagrados
A Igreja escolhe como Dia dos Consagrados a
festa litúrgica da Apresentação do Senhor no
Templo.
O consagrado encontra, ao jeito dos discípulos de Jesus na escola do mestre, no silêncio
contemplativo, na escuta atenta e orante da
Palavra e na experiência intensa da missão a
sua razão de ser e de viver.
Por outro lado, continua sempre um permanente inquieto na busca do mistério eterno de
Deus que o ama e o escolheu desde sempre e
para sempre.
Dirigir-se a Deus para pedir, é fácil… todos
nós o fazemos! Quando aprenderemos também a agradecer-Lhe e a adorá-Lo?
Papa Francisco

