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Segundo Anúncio da Paixão

A Família É Tão Importante!

Jesus já tinha feito o primeiro anúncio da paixão.
Daquela vez tivera que afastar Pedro colocado como
obstáculo: «Afasta-te! Não sejas obstáculo (satanás) no
caminho que Eu tenho que percorrer. Coloca-te atrás de
Mim, se queres ser meu discípulo, e segue-Me que Eu
sou o Caminho.
Hoje foi o segundo anúncio. Mas os discípulos nem
compreendiam aquelas palavras, nem tinham coragem
de o interrogar, com medo, nem tinham visto que aquele
anúncio também lhes dizia respeito. Pelo contrário,
vieram a discutir pelo caminho, tão longe do Caminho,
sobre quem seria o maior.
«Quem for como uma criança!»
Mas após o terceiro anúncio, já na subida para
Jerusalém ainda Lhe pedem um lugar à direita e outro
à esquerda Tiago e João. «Quem quiser ser grande
entre vós, faça-se vosso servo».

A comunidade cristã é a casa daqueles que
acreditam em Jesus como a fonte da
fraternidade entre todos os homens. A Igreja
caminha no meio dos povos, na história dos
homens e das mulheres, dos pais e das mães, dos
filhos e das filhas: esta é a história que conta
para o Senhor. Os grandes acontecimentos dos
poderes mundanos escrevem-se nos livros de
história, e ali permanecem. Mas a história dos
afectos humanos inscreve-se directamente no
Coração de Deus; e é a história que permanece
para sempre. Este é o lugar da vida e da fé. A
família é o lugar da nossa iniciação insubstituível, indelével - nesta história. Nesta
história de vida plena, que acabará na
contemplação de Deus por toda a eternidade no
Céu, mas começa na família! Por isso a família é
tão importante.

P. António Figueira

21, segunda-feira
S. Mateus, Apóstolo e Evangelista
- FESTA
Ef 4, 1-7.11-13 | Sal 18 A | Mt 9, 9-13
22, terça-feira
Esdr 6, 7-8.12b.14-20 | Sal 121 |
Lc 8,19-21
23, quarta-feira
Esdr 9,5-9 | Sal Tob 13 | Lc 9,1-6
24, quinta-feira
Ag 1,1-8 | Sal 149 | Lc 9,7-9
25, sexta-feira
Ag 1, 15b-2, 9 | Sal 42 | Lc 9,18-22
26, sábado
Zac 2,5-9.14-15a | Sal Jer 31 |
Lc 9,43b-45
27, Domingo XXVI do Tempo Comum
Num 11,25-29 | Sal 18 | Tg 5,1-6
Mc 9,38-43.45.47-48
A Semana Nacional da Educação Cristã de
2015 decorre de 20 a 27 de setembro. Na
perspetiva do Ano da Misericórdia que a
Igreja começará a viver a partir de 8 de
dezembro, a nota pastoral para esta
Semana tem como tema «Felizes os
misericordiosos porque alcançarão
misericórdia», e as Jornadas Nacionais de
Catequistas, que decorrerão em Fátima de
25 a 27 de setembro, serão dedicadas
também ao tema da misericórdia: "Educar
na Misericórdia de Deus".

Audiência, 09.09.2015

"Chegar a todos"
O bem tende sempre a comunicar-se. Toda a
experiência autêntica de verdade e de beleza
procura, por si mesma, a sua expansão; e
qualquer pessoa que viva uma libertação
profunda adquire maior sensibilidade face às
necessidades dos outros. E, uma vez comunicado,
o bem radica-se e desenvolve-se. Por isso, quem
deseja viver com dignidade e em plenitude, não
tem outro caminho senão reconhecer o outro e
buscar o seu bem. Assim, não nos deveriam
surpreender frases de São Paulo como estas: «O
amor de Cristo nos absorve completamente» (2
Cor 5, 14); «ai de mim, se eu não evangelizar!»
(1 Cor 9, 16).
"Exortação Apostólica, A Alegria do Evangelho,6"

PARA REFLEXÃO, PARTILHA E ACÇÃO
- A cada dia coloco a mim mesmo diante de Deus
a "o que devo fazer" para procurar o
verdadeiro bem?
- Alegro-me com o bem do próximo?

A oração é a chave que abre o coração de
Deus.
S. Pio de Pietrelcina

