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Hoje Todos Plantam Árvores …
Mas Poucos Voltam Para Delas Cuidar!
Fui, nesta sexta feira em que faço esta crónica,
dia Mundial da Árvore, sensível a um texto publicado no Jornal público sobre o projecto das
“100 mil árvores”. Dizia a criadora do projecto, falando sobre as múltiplas iniciativas que
ocorrem neste dia de plantação das árvores,
“que se mostrava muito céptica em relação à
sensibilização pontual, vertical e puramente
lúdica”. E tem razão! O ambiente e a floresta
não podem servir de mote para acções
“meramente comemorativas e pontuais” que,
embora sejam “divertidas e dêem excelentes
fotos”, correm o risco de serem
“contraproducentes, perdulárias e irresponsabilizam os cidadãos”. Acrescentava que estas acções de plantação têm de ser consequentes. Se
a árvore foi plantada tem de ser também cuidada. Neste dia da Árvore, desenhou-se na
minha imaginação a forma como vivemos a fé e
a ensinamos nas nossas paróquias. Plantamos
imenso, mas seremos consequentes com o resto
que essa plantação exige?
P. José Luís Costa
24, segunda-feira
2 Reis 5,1-15a | Sal 41 |
Lc 4,24-30
25, terça-feira
Anunciação do Senhor -SOLENIDADE
Is 7,10-14;8,10 | Sal 39 | Hebr 10,4
-10 | Lc 1, 26-38
26, quarta-feira
Deut 4,1.5-9 | Sal 147 | Mt 5,17-19
27, quinta-feira
Jer 7,23-28 | Sal 94 | Lc 11,14-23
28, sexta-feira
Os 14,2-10 | Sal 80 | Mc 12,28b-34
29, sábado
Os 6,1-6 | Sal 50 | Lc 18,9-14
30, Domingo IV da Quaresma
1 Sam 16,1b.6-7.10-15a | Sal 22
Ef 5,8-14 | Jo 9,1-41 ou
Jo 9,1. 6-9.13-17.34-38

Ano A - Semana III - 23 de Março de 2014

Trazer o Evangelho Connosco
Nós, discípulos de Jesus, somos chamados a ser
pessoas que escutam a sua voz e levam a sério
suas palavras. Para escutar Jesus, é preciso ser
próximo a Ele, segui-Lo, como faziam as multidões do Evangelho que o seguiam pelos caminhos da Palestina. Jesus não tinha uma cátedra, ou um púlpito fixo, mas era um mestre
itinerante, que propunha os seus ensinamentos,
que eram os ensinamentos que o Pai lhe havia
dado, ao longo dos caminhos, percorrendo
trajectos nem sempre previsíveis e às vezes
pouco fácil. Seguir Jesus para escutá-Lo. Mas
também escutamos Jesus na sua Palavra escrita, no Evangelho. Faço-vos uma pergunta: lêem, todos os dias, um trecho do Evangelho?
Alguns sim e alguns não. Mas é importante! É
uma coisa boa; é uma coisa boa ter um pequeno Evangelho, pequeno, e levá-lo connosco,
no bolso, na bolsa, e ler um pequeno trecho
em qualquer momento do dia. Em qualquer
momento do dia, eu pego do bolso o Evangelho e leio um pequeno trecho. Ali é Jesus que
nos fala, no Evangelho! Pensem nisto. Não é
difícil, nem necessário que sejam os quatro: um
dos Evangelhos, pequenino, connosco. Sempre
o Evangelho connosco, porque é a Palavra de
Jesus para poder escutá-Lo. Angelus, 16.3.2014

Anunciação do Senhor
25 de Março
Fiat mihi secundum verbum tuum – Faça-se em
mim segundo a tua Palavra (Lc 1, 38). Ao encanto destas palavras virginais, o Verbo se fez
carne.
«Hoje começa a nossa salvação e a manifestação
do
mistério
eterno:
o Filho de Deus torna-se Filho da Virgem,
e Gabriel anuncia a graça.
Com ele, clamamos à Mãe de Deus:
Avé, ó cheia de graça, o Senhor é convosco.»
Tropário da Liturgia Bizantina,
composto por Santo André de Creta

Os Sacramentos são a presença de Jesus Cristo em nós. Por isso, é importante confessar-se e
receber a Comunhão.
Papa Francisco

