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E na Hora do "a-Deus"!

A Palavra de Deus é Jesus

Este re-início de ano pastoral trouxe a novidade da mudança de pároco na nossa paróquia
de Nossa Senhora do Cabo em Linda-a-Velha.
Após cinco anos de ministério quis Deus Nosso
Senhor, fazendo Fé na Sua presença efectiva
na comunidade eclesial, que o tempo de fim de
missão chegasse! Porque é que isto acontece?
Ocorrem-me muitas justificações, mas penso que
a melhor será as próprias palavras que Jesus
dirige aos seus discípulos em Cafarnaum: "É
necessário que eu anuncie a Boa Nova do Reino
de Deus também a outras cidades, pois essa é
a minha Missão". Não estamos a preparar um
sínodo diocesano como resposta ao desafio do
Papa Francisco, na "Alegria do Evangelho" em
concretizar uma Igreja que tem como prioridade a Missão? Assim, a Paróquia de Linda-aVelha, chamada é, pela vontade de Deus Nosso Senhor, a praticar este desafio em-carne,
rezando e agradecendo o dom do seu anterior
pastor e acolhendo, em sentido de Missão o seu
novo pastor, sem nunca esquecer que a "messe"
é do Senhor. Não nos comportemos como os
vinhateiros maus…
Pe. José Luís Costa
15, segunda-feira
Nossa Senhora das Dores – MO
1 Cor 11,17-26.33 | Sal 39 ou
Hebr 5,7-9 | Sal 30 | Jo 19,25-27
ou Lc 2,33-35 (próprios)
16, terça-feira
S. Cornélio, papa, e S. Cipriano, bispo, mártires – MO
1 Cor 12,12-14.27-31a | Sal 99 |
Lc 7,11-17
17, quarta-feira
1 Cor 12,31 – 13,13| Sal 32 | Lc
7,31-35
18, quinta-feira
1 Cor 15,1-11 | Sal 117 | Lc 7,36-50
19, sexta-feira
1 Cor 15,12-20 | Sal 16 | Lc 8,1-3
20, sábado
SS. André Kim Taegon, presbítero,
Paulo Chang Hasang, e Companheiros, mártires – MO
1 Cor 15,35-37.42-49 | Sal 55| Lc
8, 4-15
21, Domingo XXV do Tempo Comum
Is 55,6-9 | Sal 144 | Filip 1,20c-24.27a Mt 20,116a

Não se anuncia o Evangelho para convencer
com palavras sábias, mas com humildade, porque a força da Palavra de Deus é o próprio
Jesus, e somente quem estiver com o coração
aberto pode acolhê-lo”.
(...) "a Palavra de Deus é Jesus, o próprio Jesus” (...) "Por isso é tão importante ler, durante
o dia, um trecho do Evangelho”.
Para quê, para aprender? Não! Para encontrar Jesus, porque ele está em Sua Palavra.
Cada vez que lemos o Evangelho, encontramos
Jesus. E como receber esta Palavra? Como se
recebe Jesus, isto é, com o coração aberto,
humilde, com o espírito das Bem-aventuranças,
porque Jesus veio assim, em humildade; veio
em pobreza, veio com a unção do Espírito
Santo”.
Nós também, se quisermos ouvir e receber a
Palavra de Deus, devemos rezar ao Espírito
Santo e pedir a unção do coração, que é a
unção das Bem-aventuranças.
Homilia, 01.09.2014

A cruz vitoriosa iluminou quem estava cego
pela ignorância, libertou quem era prisioneiro
do pecado, trouxe a redenção para toda a
humanidade.
S. Cirilo de Jerusalém (315-386)

Exaltação da Santa Cruz
14 de Setembro
Mediante a Cruz, Deus exprimiu-se até ao fim
da história do homem; Deus que é “rico em
misericórdia”. Na Cruz está revelada a glória
do Amor disposto a tudo.
Só com a Cruz nas mãos – como um livro aberto – pode o homem conhecer-se até ao fundo
e conhecer a sua dignidade. Deve, por fim,
com os olhos fixos na Cruz, perguntar-se: quem
sou eu, homem, aos olhos de Deus, se por mim
e por amor Ele paga tal preço!
S. João Paulo II

