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Unidade pastoral
Ano da Misericórdia - Porta Santa

Este Ano Extraordinário é dom de graça. Entrar pela
Porta Santa significa descobrir a profundidade da
misericórdia do Pai que a todos acolhe e vai
pessoalmente ao encontro de cada um. É Ele que nos
procura, Ele que nos vem ao encontro. Neste Ano,
deveremos crescer na convicção da misericórdia. Que
grande injustiça fazemos a Deus e à sua graça,
quando se afirma, em primeiro lugar, que os pecados
são punidos pelo seu julgamento, sem antepor,
diversamente, que são perdoados pela sua
misericórdia (cf. Santo Agostinho, De praedestinatione
sanctorum 12, 24)! E assim é verdadeiramente.
Devemos antepor a misericórdia ao julgamento e, em
todo o caso, o julgamento de Deus será sempre feito à
luz da sua misericórdia. Por isso, oxalá o cruzamento
da Porta Santa nos faça sentir participantes deste
mistério de amor, de ternura. Ponhamos de lado
qualquer forma de medo e temor, porque não se
coaduna em quem é amado; vivamos, antes, a alegria
do encontro com a graça que tudo transforma.

Homília, 08.12.2015

DÁ
Se tiveres duas túnicas, dá uma a quem não tem e faz o
mesmo com os mantimentos: assim devem fazer as
multidões; não exijas para além do que está mandado:
assim devem fazer os cobradores; não pratiques
violência, não denuncies injustamente, contenta-se com o
teu soldo: assim devem fazer aqueles a quem a
sociedade confia o uso da força.
A voz daquele que clama no deserto anunciando a Boa
Nova, propõe a cada um a actividade capaz de
vencer a tentação e o pecado específico da sua
condição. A avareza de quem tem, a usura de quem
esmaga, o abuso de poder, de estatuto, de influência. A
autoridade daquela voz, alimentada de gafanhotos e
de mel silvestre, abre caminho ao cenário das
consciências formadas pelo Verbo, desde o princípio. O
teu dever é o outro lado do teu direito, porque tudo te
foi dado; a tua proximidade não tem fronteiras, desde
que te aproximes no concreto de quem existe ao teu
lado para te salvar de ti. É preciso ser baptizado no
Espírito Santo e no fogo. O resto é palha.

P. António Figueira

14, segunda-feira 
S. João da Cruz, presbítero e
doutor da Igreja - MO
Num 24,2-7.15-17a | Sal 24  
Mt 21,23-27
15, terça-feira
Sof 3,1-2.9-13 | Sal 33  
Mt 21,28-32
16,quarta-feira
Is 45,6b-8.18.21b-25 | Sal 84  
Lc 7,19-23
17, quinta-feira
Gen 49,2.8-10 | Sal 71 
Mt 1,1-17
18, sexta-feira 
Jer 23,5-8 | Sal 71  
Mt 1,18-25
19, sábado
Jz 13,1-7.24-25a | Sal 70  
Lc 1,5-25
20, Domingo IV do Advento
Miq 5,1-4a | Sal 79
Hebr 10,5-10 | Lc 1,39-45

A mosca que pousa no mel não pode voar; a
alma que fica presa ao sabor do prazer, sente-
se impedida em sua liberdade e contemplação.
                         

São João da Cruz

"Chegar a todos"
O todo é mais do que a parte, sendo também mais do
que a simples soma delas.
Portanto, não se deve viver demasiado obcecados por
questões limitadas e particulares. É preciso alargar
sempre o olhar para reconhecer um bem maior que
trará benefícios a todos nós. Mas há que o fazer sem
se evadir nem se desenraizar. É necessário mergulhar
as raízes na terra fértil e na história do próprio lugar,
que é um dom de Deus. Aqui o modelo não é a esfera,
pois não é superior às partes e, nela, cada ponto é
equidistante do centro, não havendo diferenças entre
um ponto e o outro. O modelo é o poliedro, que
reflecte a confluência de todas as partes que nele
mantêm a sua originalidade. A nós, cristãos, este
princípio fala-nos também da totalidade ou
integridade do Evangelho que a Igreja nos transmite e
envia a pregar.

"Exortação Apostólica, A Alegria do Evangelho"

PARA REFLEXÃO, PARTILHA E ACÇÃO
- Sinto que na minha comunidade a Palavra é
posta em prática? Ou sinto que vivemos num
"reino de ideias puras" e a fé fica reduzida à
retórica?
- Sabemos ser este "todo" na comunidade? O
que nos faz mais falta para o conseguir atingir?
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