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Sínodo da Família
Está a decorrer o Sínodo da Família, em Roma. Já todos ouvimos falar. Mas queria reforçar a importância deste Sínodo, explicando o seu nome. O 'nome completo' do Sínodo
da Família: 3ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SÍNODO DOS BISPOS sobre
os DESAFIOS PASTORAIS DA FAMÍLIA NO
CONTEXTO DA EVANGELIZAÇÃO. Terceiro:
o Sínodo dos Bispos foi criado pelo Concílio
Vaticano II. É um 'órgão' permanente. Há um
secretariado permanente do Sínodo do Bispos, em Roma, para ajudar o Papa na sua
missão de Pastor de toda a Igreja. Depois
há as reuniões. As reuniões podem ser de
três tipos: a) Assembleia Geral Ordinária,
de 3 em três anos; b) Assembleias Especiais,
que são apenas para regiões delimitadas e
são convocadas quando necessário; c) Assembleia Geral Extraordinária, convocada
quando necessário, sobre temática referente
a toda a Igreja. Segundo: o tema desta Assembleia, estando centrado na família, sublinha que se trata de 'desafios pastorais'. Ou
seja, não se trata de encontrar novas
'definições' ou novas 'leis' para a família,
mas sim da relação dos Pastores com as famílias, ou, dito de outra maneira, da relação
da doutrina católica com a vida concreta
das famílias católicas. Terceiro: há um contexto, que é o da evangelização. Todos os
Papas, desde o Concílio Vaticano II exortaram toda a Igreja a entrar num novo dinamismo de evangelização. Portanto, a reflexão sobre a realidade da família pretende
encontrar novos caminhos de evangelização.
Assim, renovar o anúncio da Boa-nova nos
tempos de hoje e nas famílias actuais.
Pe. Diamantino Faustino

13, segunda-feira
Gal 4,22-24.26-27.31–5,1 | Sal
112 | Lc 11,29-32
14, terça-feira
Gal 5,1-6 | Sal 118 | Lc 11,37-41
15, quarta-feira
S. Teresa de Jesus, virgem e
doutora da Igreja – MO
Gal 5,18-25| Sal 1| Lc 11,42-46
16, quinta-feira
Ef 1,1-10 | Sal 97| Lc 11,47-54
17, sexta-feira
S. Inácio de Antioquia, bispo e
mártir – MO
Ef 1,11-14 | Sal 32 | Lc 12,1-7
18, sábado
S. Lucas, Evangelista – FESTA
2 Tim 4,9-17b | Sal 144 | Lc 10,1-9
19, Domingo XXIX do Tempo Comum

Is 45,1.4-6 | Sal 95 | 1 Tes 1,1-5b
Mt 22,15-21

Caminhar Para Jesus Que Vem ao
Nosso Encontro nos Irmãos
Neste mês de Outubro, especialmente dedicado às missões, pensemos nos missionários,
homens e mulheres que para anunciar o
Evangelho superaram obstáculos de todos os
tipos, deram realmente a vida, como São
Paulo diz a Timóteo: 'Não se envergonhe,
portanto, de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro; pelo contrário, com a força de Deus, sofre comigo
pelo Evangelho." Cada um de nós, na própria vida quotidiana deve testemunhar Cristo com a força de Deus, a força da fé. Ser
cristãos com a vida, com o nosso testemunho.
De onde obtemos essa força? De Deus na
oração.
Angelus, 6.10.2013

“Chegar a Todos”
A evangelização obedece ao mandato missionário de Jesus: «Ide, pois, fazei discípulos
de todos os povos, baptizando-os em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado» (Mt 28, 19-20). Nestes versículos,
aparece o momento em que o Ressuscitado
envia os seus a pregar o Evangelho em todos os tempos e lugares, para que a fé n’Ele
se estenda a todos os cantos da terra. “
Exortação Apostólica, A Alegria do Evangelho. 19”
PARA A REFLEXÃO, PARTILHA E ACÇÃO:
-O dinamismo missionário está presente em
cada um de nós?
-Respiramos a urgência de levar a todos,
sem excepção, o anúncio do Evangelho?
-Limitamo-nos a acolher quem nos procura ou
partimos, pelas encruzilhadas dos caminhos,
em busca dos afastados e excluídos?

Amai e fazei a amar a Santíssima Virgem,
rezai e fazei rezar o Rosário. O Senhor não
olha tanto a grandeza das nossas obras.
Olha mais o amor com que são feitas.
Santa Teresa de Jesus

