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Lê, Medita, Deixa-Te Seduzir Pela Palavra

Mês de Outubro - Mês do Rosário

O que significa meditar? Não é fácil dizê-lo.
Significa antes de tudo analisar a mensagem
que leste e que Deus quer comunicar-te. Por isso
exige um esforço, um trabalho, porque a leitura
deve transformar-se em reflexão atenta e
profunda.
Orígenes dizia: ' A escuta não é recepção
passiva de um determinado texto, mas esforço
da parte do cristão em penetrar sempre mais no
sentido inesgotável da Palavra divina segundo
as suas capacidades pessoais e a perseverança
com que ele o faz.'
Este esforço pessoal deve procurar o "cume
espiritual" do texto; não a frase que se destaca,
mas a mensagem central que transporta para o
acontecimento da morte e ressurreição do
Senhor.
Deixa-te seduzir pela Palavra que te transforma
em imagem do Filho de Deus sem saberes como.

"Nasceu no mundo um sol". Com estas palavras, na
Divina Comédia o sumo poeta italiano Dante Alighieri
alude ao nascimento de Francisco, ocorrido entre o final
de 1181 e o início de 1182, em Assis. Foi dito que
Francisco representa um alter Christus, que era
verdadeiramente um ícone vivo de Cristo. Ele foi
chamado também "o irmão de Jesus". De facto, era este
o seu ideal: ser como Jesus; contemplar o Cristo do
Evangelho, amá-lo intensamente, imitar as suas virtudes.
Em particular, ele quis dar um valor fundamental à
pobreza interior e exterior, ensinando-a também aos
filhos espirituais.

Enzo Bianchi

Preparação para o Crisma
No próximo domingo, dia 11 de
Outubro, iniciamos os encontros de
preparação para o Crisma de jovens e
adultos. Serão na igreja de Algés, das
16h30 às 17h30. Quem ainda não se
inscreveu poderá fazê-lo no
atendimento paroquial ou através do email
da
nossa
paróquia:
paroquia.cristorei.alges@gmail.com

Outubro Missionário
V i ven d o c omo d i sc í p u l os d e J esu s, o
Mestre, dóceis ao Espírito Santo, somos
todos enviados em missão. Assim nos
ajude Nossa Senhora do Rosário, Mãe
da Igreja! Na mensagem para a
Jornada Missionária Mundial deste ano
de 2015 o Papa Francisco começa por
afirmar: «Neste ano de 2015, o Dia
Mundial das Missões tem como pano de
fundo o Ano da Vida Consagrada, que
serve de estímulo para a sua oração e
r e f l ex ã o. N a ve r d a d e, e n t r e a v i d a
consagrada e a missão subsiste uma
for te ligação, porque, se todo o
baptizado é chamado a dar testemunho
do Senhor Jesus, anunciando a fé que
recebeu em dom, isto vale de modo
particular para a pessoa consagrada».
Bento XV, Papa eméritoI

Bento XV, Papa eméritoI

S. Francisco de Assis - 4 de Outubro
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Senhor
Tu és santo, Senhor Deus único, o que fazes
maravilhas.
Tu és forte, tu és grande,
tu és altíssimo, tu és rei omnipotente,
tu, Pai santo, rei do céu e da terra!
Tu és trino e uno, Senhor Deus, todo o bem.
Tu és bom, todo o bem, o soberano bem,
Senhor Deus, vivo e verdadeiro!
Tu és caridade, amor!
Tu és sabedoria! Tu és humildade!
Tu és paciência! Tu és formosura!
Tu és mansidão! Tu és segurança!
Tu és descanso! Tu és gozo e alegria!
Tu és a nossa esperança! Tu és justiça e
temperança!
Tu és toda a nossa riqueza e saciedade! Tu és
beleza!
Tu és mansidão! Tu és o protector!
Tu és o nosso guarda e defensor!
Tu és fortaleza! Tu és consolação!
Tu és a nossa esperança! Tu és a nossa fé! Tu és
a nossa caridade!
Tu és a nossa grande doçura. Tu és a nossa vida
eterna,
o Senhor grande e admirável, o Deus
omnipotente,
o misericordioso Salvador!
São Francisco de Assis
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