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Acolher a Palavra

Dedicação da Catedral de Lisboa - 25 de Out.

Que Cristo vos ajude, caríssimos irmãos, a acolher
sempre a Palavra de Deus de coração ávido e
sedento; assim, a vossa obediência fidelíssima enchervos-á de alegria espiritual. Mas, se quereis que as
Sagradas Escrituras vos sejam doces e que os preceitos
divinos vos aproveitem como devem, subtraí-vos
durante umas horas às vossas preocupações materiais.
Relede na vossa casa as palavras de Deus, consagraivos inteiramente à Sua misericórdia. Assim, conseguireis
realizar em vós aquilo que está escrito acerca do
homem feliz: "Meditará dia e noite na lei do Senhor"
(Ps 1, 2), e também: "Felizes aqueles que perscrutam os
Seus mandamentos, aqueles que O buscam de todo o
coração" (Ps 118, 2).

A dedicação significa a consagração de um templo
ao serviço do Senhor. Normalmente ela dá sentido
sagrado a um edifício construído pela arte e engenho
humanos. Mas neste caso tratou-se de consagrar ao
culto cristão um templo muçulmano. Diz Veríssimo
Serrão na sua História de Portugal: "No dia 1 de
Novembro realizou-se a sagração da antiga
mesquita, transformada em Sé Catedral, assistindo
vários prelados e o Bispo de Coimbra, D. João
Anaia".
Certamente por coincidir com a festa de Todos os
Santos, a festa da Dedicação da Catedral não foi
fixada no dia 1 de Novembro, mas em 25 de
Outubro, dia da reconquista cristã da cidade de
Lisboa.

S. Cesário de Arles

Dia Mundial das Missões - 18 de Outubro
A Paixão do Missionário é o Evangelho
Queridos irmãos e irmãs, a paixão do missionário é o
Evangelho. São Paulo podia afirmar: «Ai de mim, se
eu não evangelizar!» (1 Cor 9, 16). O Evangelho é
fonte de alegria, liberdade e salvação para cada
homem. Ciente deste dom, a Igreja não se cansa de
anunciar, incessantemente, a todos «O que existia
desde o princípio, O que ouvimos, O que vimos com
os nossos olhos» (1 Jo 1, 1). A missão dos servidores
da Palavra - bispos, sacerdotes, religiosos e leigos - é
colocar a todos, sem excluir ninguém, em relação
pessoal com Cristo. No campo imenso da actividade
missionária da Igreja, cada baptizado é chamado a
viver o melhor possível o seu compromisso, segundo a
sua situação pessoal. Uma resposta generosa a esta
vocação universal pode ser oferecida pelos
consagrados e consagradas através duma vida
intensa de oração e união com o Senhor e com o seu
sacrifício redentor.
da Mensagem para o Dia Mundial das Missões - 2015

Mês de Outubro - Mês do Rosário
Tal como dois amigos, que se encontram
constantemente, costumam configurar-se,
assemelhar-se, até mesmo nos hábitos, assim
também nós, conversando familiarmente com
Jesus e a Virgem, ao meditarmos sobre os
mistérios do Rosário, vivendo unidos numa
mesma vida pela Comunhão, podemos vir a ser,
por quanto possível à nossa pequenez,
semelhantes a Eles, e aprender destes supremos
modelos a vida humilde, pobre, escondida,
paciente e perfeita.
Beato Bártolo Longo

António Maria Claret - 24 de Out.
António João Adjutor nasceu a 23 de Dezembro de
1807 em Sallent, na Província de Barcelona, Espanha.
No Crisma, por devoção a Maria Santíssima,
acrescentou o nome de Maria, porque "Maria
Santíssima é minha Mãe, minha Madrinha, minha
Mestra, minha Directora e meu tudo depois de Jesus".
Foi catequista, missionário, formador do clero, director
de almas, fundador de congregações, pedagogo e
'anjo tutelar da família real', em frase de Pio XI; mas,
sobretudo, "eminentemente santo".
Arcebispo de Santiago de Cuba, confessor e
conselheiro da Rainha Isabel II da Espanha escreveu
mais de 10.000 sermões e publicou diversas obras.
Fundou a Congregação Missionária dos Filhos do
Coração Imaculado de Maria.
Faleceu a 24 de Outubro de 1870, no Mosteiro
Cisterciense de Fontfroide (França); beatificado em
1934 e canonizado por Pio XII em Maio de 1950.

Virgem e Mãe Maria
Virgem da escuta e da contemplação (Lc 2,19),
Mãe do amor (Ecli 24,24 Vulg), esposa das
núpcias eternas (Ap 19,7),
intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone
puríssimo,
para que ela nunca se feche nem se detenha na
sua paixão por instaurar o Reino.
Estrela da nova evangelização,
ajudai-nos a refulgir com o testemunho da
comunhão, do serviço, da fé ardente e
generosa, da justiça e do amor aos pobres,
para que a alegria do Evangelho chegue até
aos confins da terra e nenhuma periferia fique
privada da sua luz.
Mãe do Evangelho vivo,
manancial de alegria para os pequeninos,
rogai por nós.
Papa Francisco
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