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Chamados a Entrar na Aliança Com Deus
O mistério da Aliança exprime esta relação
entre Deus que chama através da sua Palavra e
o homem que responde, sabendo claramente
que não se trata de um encontro entre dois
contraentes iguais; aquilo que designamos por
Antiga e Nova Aliança não é um acto de
entendimento entre duas partes iguais, mas puro
dom de Deus. Por meio deste dom do seu amor,
Ele, superando toda a distância, torna--nos
verdadeiramente seus «parceiros», de modo a
realizar o mistério nupcial do amor entre Cristo
e a Igreja. Nesta perspectiva, todo o homem
aparece como o destinatário da Palavra,
interpelado e chamado a entrar, por uma
resposta livre, em tal diálogo de amor. Assim
Deus torna cada um de nós capaz de escutar e
responder à Palavra divina. O homem é criado
na Palavra e vive nela; e não se pode
compreender a si mesmo, se não se abre a este
diálogo. A Palavra de Deus revela a natureza
filial e relacional da nossa vida. Por graça,
somos verdadeiramente chamados a configurarnos com Cristo, o Filho do Pai, e a ser
transformados n’Ele.
Verbum Domini

Semana Caritas
A chamada “ Semana Caritas” irá decorrer,
este ano, de 2 a 8 de Março – somos
convidados a reflectir e a concretizar essa
reflexão em gestos de partilha, sob o lema: «um
só coração, uma só família humana». Todos
somos responsáveis pela construção do bem
comum.

Tempo de Conversão

O tempo presente é tempo de conversão.
Confessa o que fizeste, quer por palavras quer
por obras, de noite ou de dia. Confessa-o no
tempo favorável e receberás o tesouro celeste
no dia da salvação.
Purifica a tua ânfora, para que receba a graça
com maior abundância; porque a remissão dos
pecados é dada a todos por igual, mas a
comunicação com o Espírito Santo é concedida
segundo a proporção da fé de cada um. Se
trabalhares pouco, pouco receberás; mas se
trabalhares muito, receberás uma grande
recompensa.
Se tens alguma coisa contra alguém, perdoa.
Aproximas-te para receber o perdão dos
pecados: é preciso que também tu perdoes a
quem te ofendeu.
São Cirilo de Jerusalém

“Transfigurados na Esperança”

A transfiguração é antecipação da ressurreição, mas esta
pressupõe a morte. Jesus manifesta aos Apóstolos a sua
glória, para que tenham a força de enfrentar o
escândalo da cruz e compreendam que é preciso passar
através de muitas tribulações para alcançar o Reino de
Deus.
Para entrar na vida eterna é preciso ouvir Jesus,
segui-lo pelo caminho da cruz, levando no coração
como Ele a esperança da ressurreição.
Bento XVI

Direitos e Função da Mulher (I)
Enquanto é, e deve tornar-se, comunhão e
comunidade de pessoas, a família encontra no amor
a fonte e o estímulo incessante para acolher, respeitar
e promover cada um dos seus membros na altíssima
dignidade de pessoas, isto é, de imagens vivas de
Deus. Como justamente afirmaram os Padres Sinodais,
o critério moral da autenticidade das relações
conjugais e familiares consiste na promoção da
dignidade e vocação de cada uma das pessoas que
encontram a sua plenitude mediante o dom sincero de
si mesmas. Nesta perspectiva, o Sínodo quis prestar
atenção privilegiada à mulher, aos seus direitos e
função na família e na sociedade. Nesta mesma
perspectiva devem considerar-se também o homem
como esposo e pai, a criança e os anciãos.
É de ressaltar-se antes de tudo a igual dignidade e
responsabilidade da mulher em relação ao homem:
tal igualdade encontra uma forma singular de
realização na doação recíproca de si ao outro e de
ambos aos filhos, doação que é específica do
matrimónio e da família. Tudo o que a razão intui e
reconhece, vem revelado plenamente pela Palavra
de Deus: a história da salvação é, de facto, um
contínuo e claro testemunho da dignidade da mulher.
João Paulo II, Familiaris Consortio, 22.11.1981, n. 22
(excerto)

No Monte da Contemplação
Senhor, nós Te seguimos
Passo a passo,
Sem saber bem para onde Tu nos queres conduzir.
Temos confiança na Tua Palavra,
E temos confiança que, no monte, Tu te mostrarás,
Assim como Te mostraste, no monte,
A Pedro, Tiago e João,
Como Te mostraste no monte a Moisés,
Como Te mostraste no monte Calvário.
Concede-nos a graça e a perseverança
De subir o mesmo monte,
Sem fadigas,
Dando cada passo na certeza
De que foi atraído pelo Teu amor,
Pela Tua verdade. (…)
Cardeal Martini
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