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Compromisso com Deus
O compromisso, geralmente acontece entre
duas ou mais pessoas que se comunicam, pela
auto consciência do dever por cumprir. A pessoa comprometida acredita pela sua honra a
não defraudar o «combinado» sob risco de
ser considerada incumpridora ou sentir algum
peso de consciência. Deus é invisível, somente
pela fé a Ele se pode chegar. Quem pode
fazer o compromisso com Deus? Apenas quem
acredita, ou também quem não acredita nele? Implicitamente quem acredita, mas, quem
não acredita implicitamente pelo bem a que
é chamado a realizar no mundo, compromete
-se. A construção dum mundo melhor é, e deve ser entendido como compromisso com Deus.
Porque Deus é o Criador do céu e da terra,
independentemente se alguém professa publicamente a sua fé em Deus, ou para quem a
oculte ou até mesmo diga não acreditar. Todos vivemos no único mundo, somos chamados
à edificação da justiça e da paz. Cabe ao
cristão, acima de tudo, porque comprometido
com Deus, realizar o eterno compromisso com
Deus, através da sua máxima dedicação pelo
bem comum, para si próprio e pelo próximo.
Cabe a ele também, influenciar os descrentes
a compreenderem a justiça e a paz como única forma de valorizar a vida presente e, em
prol das futuras gerações. O compromisso
pela construção do mundo melhor é para o
crente, compromisso com Deus. Para quem
não crê em Deus, o bem é imprescindível, por
isso, para nós cristãos, acreditamos que a
transformação dum mundo melhor a que o
descrente é chamado a realizar neste mesmo
mundo, seja também entendido como compromisso com o Criador.
Pe. Nazário Kuatouta
29, segunda-feira , S. Miguel, S. Gabriel e
S. Rafael, Arcanjos – FESTA
Dan 7,9-10.13-14 ou Ap 12,7-12a
Sal 137 | Jo 1, 47-51
30, terça-feira , S. Jerónimo, presbítero e
doutor da Igreja – MO
Job 3, 1-3.11-17.20-23 | Sal 87|Lc 9,51-56
1, quarta-feira , S. Teresa do Menino Jesus,
virgem e doutora da Igreja – MO
Job 9,1-12.14-16| Sal 87 | Lc 9, 57-62
2, quinta-feira , Santos Anjos da Guarda – MO
Job 19,21-27 | Sal 26 | ou
Ex 23, 20-23a | Sal 90 | Mt 18,1-5.10
3, sexta-feira
Job 38,1.12-21; 40, 3-5 | Sal 138
Lc 10,13-16
4, sábado, S. Francisco de Assis – MO
Job 42, 1-3.5-6.12-16 (hebr.1-3.5-6.1217 | Sal 118 | Lc 10, 17-24
5, Domingo XXVII do Tempo Comum
Is 5, 1-7 | Sal 79 | Filip 4, 6-9 | Mt 21,
33-43

Quem Constrói Sobre Cristo
Constrói Sobre a Rocha
Convido-vos a construir a vossa vida sobre
Jesus Cristo: quem constrói sobre Cristo constrói sobre a rocha, porque Ele é sempre fiel,
mesmo quando falha a nossa fidelidade (cf. 2
Tim 2, 13). Jesus conhece-nos melhor do que
ninguém; quando erramos, não nos condena
mas diz: «Vai e de agora em diante não tornes a pecar» (Jo 8, 11).
Com a força do Evangelho e o exemplo dos
mártires, sabei dizer não à idolatria do dinheiro, não à falsa liberdade individualista,
não às dependências e à violência; e, pelo
contrário, sabei dizer sim à cultura do encontro e da solidariedade, sim à beleza inseparável do bem e da verdade; sim à vida gasta
com ânimo grande, mas fiel nas pequenas
coisas.
Nossa Senhora vos guie para caminhardes,
«junto com Deus, rumo à esperança que nunca
desilude”.
Angelus, 21.09.2014

Mês de Outubro – Mês do Rosário
Pelo Rosário, Podemos Tudo Alcançar
Segundo uma bela comparação, é uma longa cadeia que liga o céu e a terra: uma das
extremidades está entre as nossas mãos e a
outra nas da Santíssima Virgem.
Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face

Que dizes a Jesus?
"Não LHE digo nada, amo-O."
Santa Teresinha do Menino Jesus

