
  A Igreja Está do Lado da Vida (N. 30/II)
Nasceu assim uma mentalidade contra a vida
(anti-life mentality), como emerge de muitas
questões actuais: pense-se, por exemplo, num certo
pânico derivado dos estudos dos ecólogos e dos
futurólogos sobre a demografia, que exageram,
às vezes, o perigo do incremento demográfico
para a qualidade da vida. Mas a Igreja crê
firmemente que a vida humana, mesmo se débil e
com sofrimento, é sempre um esplêndido dom do
Deus da bondade. Contra o pessimismo e o
egoísmo que obscurecem o mundo, a Igreja está
do lado da vida: e em cada vida humana sabe
descobrir o esplendor daquele «Sim», daquele
«Amém» que é o próprio Cristo. Ao «não» que
invade e aflige o mundo, contrapõe este «Sim»
vivente, defendendo deste modo o homem e o
mundo de quantos insidiam e mortificam a vida.

S. João Paulo II, Familiaris Consortio, 22/11/1981
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Primeiro Sábado - 3 de Outubro
Peregrinação a Fátima: A saída é às 8 horas, junto ao
Palácio Anjos. A oração e a Eucaristia às 11 h.
Regresso pelas 16.30 h. As inscrições: no acolhimento
paroquial. Os quatro actos reparadores, ligados à
devoção dos primeiros sábados, são: confissão,
comunhão, terço ou rosário e quinze minutos de
companhia a Nossa Senhora. Venha connosco!

Para não ficar a meio caminho
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. O Papa Francisco na sua catequese de
29/1/2014 lembrou que um baptizado sem o
sacramento do Crisma é um cristão que fica a meio
caminho.

Pega no Evangelho Diariamente, Lê-o e Vive-o
Ao abrires o Santo Evangelho pensa que não só tens
de saber o que ali se narra - obras e ditos de Cristo -
mas também tens de vivê-lo. Tudo, cada ponto
relatado, se recolheu, pormenor a pormenor, para que
o encarnes nas circunstâncias concretas da tua
existência. Nosso Senhor chamou os católicos para o
seguirem de perto e, nesse Texto Santo, encontras a
Vida de Jesus; mas, além disso, deves encontrar a tua
própria vida. Aprenderás a perguntar tu também,
como o Apóstolo, cheio de amor: "Senhor, que queres
que eu faça?"... - A Vontade de Deus! - ouvirás na tua
alma de modo terminante. Então, pega no Evangelho
diariamente, e lê-o e vive-o como norma concreta.
Assim procederam os santos.

São Josemaría Escrivá

Santo Anjo do Senhor, 
meu zeloso guardador,
pois a ti me confiou a piedade divina,
hoje e sempre me rege,
governa, guarda e ilumina. Ámen.

S. João XXIII

Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa
Face - 1 de Outubro

Teresa Martin, seu nome de Baptismo, também
conhecida por Teresa de Lisieux , nasceu em 1873,
em Aleçon, França, no seio de uma família muito
devota. Em 1881, frequenta, como semi-interna,
as Irmãs Beneditinas de Lisieux. Com 15 anos
ingressa nesse Carmelo (apesar da resistência das
autoridades eclesiásticas), onde permanece (9
anos) até ao seu falecimento, vítima de
tuberculose pulmonar. Sempre manifestou desejo
de ser missionária; Pio XI, em 1927, proclama-a
Padroeira das Missões, conjuntamente com S.
Francisco Xavier. Pio XII em 1944 proclama-a
padroeira de França, título que partilha com
Santa Joana dŽArc . A difusão dos seus escritos
que encerram ensinamentos de cunho teológico,
doutrinal e espiritual são conducentes ao título de
Doutora da Igreja, atribuído em 1997 por João
Paulo II. 

S. João Paulo II, Familiaris Consortio, 30/I

Arcanjos - Miguel, Gabriel e  Rafael -
29 de Setembro 

Celebramos a festa dos três Arcanjos que a
sagrada Escritura menciona pelo seu nome
próprio: Miguel, Gabriel e Rafael. Mas, o que é
um anjo? A sagrada Escritura e a tradição da
Igreja fazem-nos descobrir dois aspectos.
Por um lado, o Anjo é uma criatura que está
diante de Deus, orientada, com todo o seu ser
para Deus. Os três nomes dos Arcanjos terminam
com a palavra "El", que significa "Deus". Deus
está inscrito nos seus nomes, na sua natureza. A
sua verdadeira natureza é a existência em vista
d'Ele e para Ele.
Explica-se precisamente assim também o
segundo aspecto que caracteriza os Anjos: eles
são mensageiros de Deus. Trazem Deus aos
homens, abrem o céu e assim abrem a terra.
Exactamente porque estão junto de Deus,
podem estar também muito próximos do homem.
De facto, Deus é mais íntimo a cada um de nós
de quanto o somos nós próprios.

Bento XV, Papa eméritoI
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