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À Mesa
da Palavra

Dom Manuel Clemente 
D. Manuel Clemente vai tomar posse do titulo 
cardinalício, este Domingo, dia 14 de junho, 
pelas 17h00, na Igreja de Santo António dos 
Portugueses, em Roma. A celebração decorre 
no dia da comemoração da Festa de Santo 
António, na igreja onde presidiu à primeira 
Missa após ter sido criado Cardeal, pelo Papa 
Francisco, no consistório do passado mês de 
Fevereiro. 

Sínodo 2016 
O último encontro da dinâmica Escutar a Cida-
de realiza-se dia 18 de Junho, no Fórum Lisboa 
(Av. Roma), entre as 19h e as 21h. O Cardeal-
Patriarca considerou já a iniciativa como “muito 
bem-vinda” tendo  “a particularidade muito 
interessante de escutar vozes que não são con-
fessionais mas que conhecem a cidade de Lis-
boa, a região de Lisboa e a sua problemática 
social, cultural, económica”.  
 
São Luís Gonzaga – 21 de Junho 

 
Nasceu em 1568 perto de Mântua, na Lombar-
dia, filho dos príncipes de Castiglione. Educado 
cristãmente por sua mãe, desde cedo mostrou 
indícios de grande aspiração pela vida religio-
sa. Renunciando ao principado em favor de seu 
irmão, entrou na Companhia de Jesus em Ro-
ma; e, durante os estudos de teologia, entre-
gando-se ao serviço dos doentes  nos hospitais, 
contraiu uma enfermidade que o levou à morte 
no ano 1591: tinha 23 anos. 
Foi canonizado, em 1726, pelo Papa Bento XIII 
que o proclamou Padroeiro da Juventude. 
 

Os Anciãos na Família (II)  
É necessário que a acção pastoral da Igreja 
estimule todos a descobrir e a valorizar as 
tarefas dos anciãos na comunidade civil e 
eclesial, e, em particular, na família. Na re-
alidade, «a vida dos anciãos ajuda-nos a 
esclarecer a escala dos valores humanos; 
mostra a continuidade das gerações e de-
monstra maravilhosamente a interdependên-
cia do povo de Deus. Os anciãos têm além 
disso o carisma de encher os espaços vazios 
entre gerações, antes que se sublevem. 
Quantas crianças têm encontrado compreen-
são e amor nos olhos, nas palavras e nos 
carinhos dos anciãos! E quantas pessoas de 
idade têm subscrito com gosto as inspiradas 
palavras bíblicas que a "coroa dos anciãos 
são os filhos dos filhos" (Prov. 17, 6)»  
 S. João Paulo II, Familiaris Consortio (1981) n. 27 

«Livro de Oração» por Excelência  
O Livros dos Salmos  

Enquanto orações, os Salmos constituem mani-
festações da alma e da fé, em que todos se 
podem reconhecer e nos quais se comunica 
aquela experiência de particular proximidade 
de Deus, à qual cada homem é chamado. E é 
toda a complexidade do existir humano que se 
concentra na complexidade das diversas for-
mas literárias dos vários Salmos: hinos, lamen-
tações, súplicas individuais e comunitárias, cân-
ticos de acção de graças, Salmos sapienciais e 
outros géneros que se podem encontrar nestas 
composições poéticas. (…)  É em última análise 
um livro de louvores, que ensina a dar graças, 
a celebrar a grandeza do dom de Deus, a re-
conhecer a beleza das suas obras e a glorificar 
o seu Nome santo.  Tomemos portanto na nossa 
mão este livro santo, deixemo-nos ensinar por 
Deus a dirigir-nos a Ele, façamos do Saltério 
uma guia que nos ajude e nos acompanhe quo-
tidianamente no caminho da oração. E pergun-
temos também nós, como os discípulos de Jesus: 
«Senhor, ensinai-nos a rezar!» (Lc 11, 1)         
          Bento XVI, Papa emérito  

Ser Reflexo de Jesus 
 

Faz-se o bem, não na medida do que se diz e 
do que se faz, mas na medida do que se é, na 
medida da graça que acompanha os nossos 
actos, na medida em que Jesus vive em nós, na 
medida em que os nossos actos são actos de 
Jesus agindo em nós e através de nós... 
Toda a nossa existência, todo o nosso ser deve 
proclamar o Evangelho aos quatro ventos; toda 
a nossa pessoa deve respirar Jesus, todos os 
nossos actos, toda a nossa vida devem procla-
mar que estamos com Jesus, devem mostrar a 
imagem da vida evangélica; todo o nosso ser 
deve ser uma pregação viva, um reflexo de 
Jesus, um perfume de Jesus, alguma coisa que 
proclame Jesus, que faça ver Jesus, que brilhe 
como uma imagem de Jesus     Charles de Foucauld 

Criador Inefável 
 
Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, 
derrama sobre as trevas da minha inteligência 
 um raio da tua claridade. 
Semeia em mim a semente da tua bondade. 
Faz-me pobre sem ser miserável, 
humilde sem fingimento, 
alegre sem superficialidade, 
sincero sem hipocrisia; 
que faça o bem sem presunção, 
que corrija o próximo sem arrogância, 
que admita a sua correcção sem soberba, 
que a minha palavra e a minha vida sejam coe-
rentes.                                                  S. Tomás de Aquino 
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