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Ou Tudo Ou Nada
Habituámo-nos a recusar o extremismo.
Mas rapidamente caímos no seu oposto, que são
as meias tintas...
Quisemos resolver os problemas do mundo com a
justiça das quantidades,
mas rapidamente caímos na armadilha do "igual
para todos"...
E hoje, no evangelho, Jesus elogia alguém que foi
ao extremo de dar tudo.
Trata-se de sair da lógica da quantidade, para a
lógica da qualidade.
Não importa quanto dás.
Importa como e porque dás.
A maior qualidade vem, assim, do amor.
Se tudo o que fazes e dás, é por amor,
Deus guardará no seu coração a feliz memória do que fizeste,
e receber-te-á de braços abertos no seu Reino de Amor.
Pe. Diamantino Faustino

9, segunda-feira
Dedicação da Basílica de Latrão FESTA
Ez 47, 1-2.8-9.12 ou 1 Cor 3,9c-11.16-17
Sal 45 | Jo 2,13-22
10, terça-feira
S. Leão Magno, papa e doutor
da Igreja - MO
Sab 2,23-3,9 | Sal 33 | Lc 17,7-10
11, quarta-feira
S. Martinho de Tours, bispo - MO
Sab 6,1-11 | Sal 81 | Lc 17,11-19
12, quinta-feira
S. Josafat, bispo e mártir - MO
Sab 7,22-8,1 | Sal 118| Lc 17,20-25
13, sexta-feira
Sab 13,1-9 | Sal 18 A | Lc 17,26-37
14, sábado
Sab 18, 14-16 - 19,6-9 | Sal 104 |
Lc 18,1-8
15, Domingo XXXIII do Tempo Comum
Dan 12,1-3 | Sal 15 | Hebr 10,11-14.18
Mc 13, 24-32

Dedicação da Basílica de Latrão – 9 de Novembro
A liturgia faz-nos celebrar hoje a Dedicação da
Basílica Lateranense, chamada "mãe e cabeça de
todas as igrejas da cidade e do mundo". De facto,
esta Basílica foi a primeira a ser construída depois
do edito do imperador Constantino que, em 313,
concedeu aos cristãos a liberdade de praticar a sua
religião.

O Amor De Deus É Eterno
Nós estamos a caminho, em peregrinação rumo à
vida plena, e é esta vida plena que ilumina o
nosso caminho! À nossa frente está o Deus dos
vivos, o Deus da aliança, o Deus que traz o meu
nome, o nosso nome, como Ele mesmo disse: «Eu
sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob»,
também é o Deus que traz o meu nome, o teu
nome, o nome de cada um..., o nosso nome. O
Deus dos vivos!
Mas já nesta terra, na oração, nos Sacramentos
e na fraternidade, nós encontramos Jesus e o seu
amor, e deste modo podemos antegozar algo
da vida ressuscitada. A experiência que vivemos
do seu amor e da sua fidelidade faz arder
como um fogo no nosso coração, aumentando a
nossa fé na ressurreição. Com efeito, se Deus é
fiel e ama, não pode sê-lo a tempo limitado: a
fidelidade é eterna, não pode mudar. O amor
de Deus é eterno, não pode mudar! Não é a
tempo limitado: é para sempre! É para ir em
frente! Ele é fiel para sempre e espera-nos,
espera cada um de nós, acompanha cada um de
nós com esta fidelidade eterna.
Homilia, 10.09.2013

"Chegar a todos"
Dado que esta Exortação se dirige aos membros
da Igreja Católica, desejo afirmar, com mágoa,
que a pior discriminação que sofrem os pobres é
a falta de cuidado espiritual. A imensa maioria
dos pobres possui uma especial abertura à fé;
tem necessidade de Deus e não podemos deixar
de lhe oferecer a sua amizade, a sua bênção, a
sua Palavra, a celebração dos Sacramentos e a
proposta dum caminho de crescimento e
amadurecimento na fé. A opção preferencial
pelos pobres deve traduzir-se, principalmente,
numa solicitude religiosa privilegiada e
prioritária.
"ExortaçãoApostólica,AAlegriadoEvangelho,196"

PARA REFLEXÃO, PARTILHA E ACÇÃO
- O que fazer para que a nossa caridade não
seja apenas uma série de acções para
tranquilizar a própria consciência, mas seja uma
opção preferencial pelos pobres?
- Que caminho percorrer para que as nossas
comunidade estejam cada vez mais empenhadas
na construção dum caminho de crescimento e
amadurecimento na fé?
Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, já
que participas da natureza Divina.
São Leão Magno

