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Servir Jesus Nos Seus
«Irmãos Mais Pequeninos» (Mt 25, 40)
A Palavra divina ilumina a existência humana e leva as
consciências a reverem em profundidade a própria vida ?
O Evangelho recorda-nos que cada momento da nossa
existência é importante e deve ser vivido intensamente,
sabendo que cada um deverá prestar contas da própria
vida. No capítulo vinte e cinco do Evangelho de Mateus, o
Filho do Homem considera como feito ou não feito a Si
aquilo que tivermos feito ou deixado de fazer a um só dos
seus «irmãos mais pequeninos» (25, 40.45): «Tive fome e
destes-Me de comer, tive sede e destes-Me de beber; era
peregrino e recolhestes-Me; estava nu e destes-Me de
vestir; adoeci e visitastes-Me; estive na prisão e fostes ter
comigo» (25, 35-36). Deste modo, é a própria Palavra de
Deus que nos recorda a necessidade do nosso
compromisso no mundo e a nossa responsabilidade diante
de Cristo, Senhor da História. Quando anunciamos o
Evangelho, exortamo-nos reciprocamente a cumprir o bem
e a empenhar-nos pela justiça, pela reconciliação e pela
paz.
Verbum Domini

Preparação para o Sacramento da Confirmação
No dia 11 de Outubro, Domingo, iniciamos os
encontros de preparação para o Crisma, de
jovens e adultos. Os encontros serão aos
domingos, das 16h30 às 17h30. Quem desejar
preparar-se para o Crisma deverá fazer a sua
inscrição no Atendimento Paroquial, em Algés.
Lembramos que uma. «Para receber o
Sacramento da Confirmação é preciso estar em
estado de graça» e nas devidas disposições. Em
concreto, no caso dos adultos, lembramos que
não estaria em condição de poder receber o
sacramento da confirmação aquele ou aquela
que se encontrasse a viver uma situação conjugal
estranha ao matrimónio.

Padre Pio de Pietrelcina
De nome Francesco Forgione, nasceu a 25 de Maio
de 1887 em Pietrelcina, Itália.
Com 16 anos, entrou no noviciado da Ordem dos
Frades Menores Capuchinhos, em Morcone, tendo aí
vestido o hábito franciscano, e ficou a chamar-se Frei
Pio. Depois da Ordenação Sacerdotal, recebida em
Agosto de 1910 em Benevento, necessitou, por
motivos de saúde, de ficar com a sua família até
1916. Em Setembro desse mesmo ano, foi enviado
para o Convento de São Giovanni Rotondo, onde
permaneceu até à morte -a 23 de Setembro de
1968.
Beatificado em Maio de 1999, por João Paulo II foi
também por ele canonizado em Junho de 2002.
Festa Litúrgica: 23 de Setembro. "Padre Pio é um
daqueles homens extraordinários que Deus envia de
vez em quando à terra para converter os homens".
Bento XVI

A Igreja Está do Lado da Vida
A doutrina da Igreja coloca-se hoje numa
situação social e cultural que a torna mais difícil
de ser compreendida e ao mesmo tempo mais
urgente e insubstituível para promover o
verdadeiro bem do homem e da mulher. De facto
o progresso científico-técnico que o homem
contemporâneo amplia continuamente no domínio
sobre a natureza, não só desenvolve a esperança
de criar uma humanidade nova e melhor, mas
gera também uma sempre mais profunda
angústia sobre o futuro. Alguns perguntam-se se
viver é bom ou se não teria sido melhor nem
sequer ter nascido. Duvidam, portanto, da
liceidade de chamar outros à vida, que talvez
amaldiçoarão a sua existência num mundo cruel,
cujos terrores nem sequer são previsíveis. Outros
pensam que são os únicos destinatários das
vantagens da técnica e excluem os demais,
impondo-lhes meios contraceptivos ou técnicas
ainda piores. Outros ainda, manietados como
estão pela mentalidade consumística e com a
única preocupação de um aumento contínuo dos
bens materiais, acabam por não chegar a
compreender e portanto por rejeitar a riqueza
espiritual de uma nova vida humana. A razão
última destas mentalidades é a ausência de Deus
do coração dos homens.
S. João Paulo II, Familiaris Consortio, 30/I

Príncipe da Paz, Jesus Ressuscitado,
olha com benevolência para toda a
humanidade.
É apenas de Ti que ela espera auxílio e
conforto para as suas feridas.
Como nos tempos da tua vida terrena,
continuas a preferir os pequenos, os humildes, os
que sofrem;
vais sempre à procura dos pecadores.
Faz com que todos Te invoquem e Te encontrem,
para terem em Ti o caminho, a verdade e a
vida.
Concede-nos a tua paz,
Cordeiro imolado para nossa salvação:
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
mundo,
dai-nos a paz!
Afasta do coração dos homens
tudo aquilo que pode comprometer a paz,
e confirma-os na verdade, na justiça e no amor
fraterno?
S. João XXIII
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