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Cristo está no Céu, mas está também
connosco
Hoje, Nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao Céu; suba
também com Ele o nosso coração. Ouçamos o que nos
diz o Apóstolo: Se ressuscitastes com Cristo, saboreai as
coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de
Deus; aspirai às coisas do alto, não às da terra. E assim
como Ele subiu ao Céu sem Se afastar de nós, também
nós subimos com Ele, embora não se tenha realizado
ainda no nosso corpo o que nos está prometido. Ele já
foi elevado ao mais alto dos Céus; e, contudo, continua
a sofrer na terra através das tribulações que nós
experimentamos como seus membros. Disso deu
testemunho quando Se fez ouvir lá do Céu, dizendo:
Saulo, Saulo, porque Me persegues? E noutra ocasião:
Tive fome e destes-Me de comer. Porque não havemos
também nós, enquanto trabalhamos ainda sobre a
terra, de descansar já com Cristo no Céu, por meio da
fé, esperança e caridade, que nos unem ao nosso
Salvador? Cristo está no Céu, mas está também
connosco; e nós, permanecendo na terra, estamos
também com Ele. Ele está connosco pela sua divindade,
pelo seu poder, pelo seu amor; nós, embora não
possamos realizar isso pela divindade, como Ele,
podemos realizá-lo ao menos pelo amor para com Ele.
Santo Agostinho (do Ofício do dia)

9, segunda-feira
Act 19, 1-8 | Sal 67 |
Jo 16, 29-33
10, terça-feira
Act 20, 17-27 | Sal 67 |
Jo 17, 1-11a
11, quarta-feira
Act 20, 28-38 | Sal 67 |
Jo 17, 11b-19
12, quinta-feira
Act 22, 30:23, 6-11 | Sal 15 |
Jo 17, 20-26
13, sexta-feira
Nossa Senhora de Fátima – FESTA
Ap 11, 19a; 12, 1-6a.10ab
Sal 44|Lc 11, 27-28
14, sábado
S. Matias, Apóstolo – FESTA
Act 1, 15-17.20-26 | Sal 112 |
Jo 15, 9-17
15, Domingo de Pentecostes
Act 2, 1-11 | Sal 103 |
1 Cor 12, 3b-7.12-13
ou Rom 8, 8-17 | Jo 20, 19-23 ou
Jo 14, 15-16.23a-26

A Comunicação Tem o Poder de Criar
Pontes, Favorecer o Encontro e a Inclusão
Comunicar significa partilhar, e a partilha exige a
escuta, o acolhimento. Escutar é muito mais do que ouvir.
Ouvir diz respeito ao âmbito da informação; escutar,
ao invés, refere-se ao âmbito da comunicação e requer
a proximidade. A escuta permite-nos assumir a atitude
justa, saindo da tranquila condição de espectadores,
usuários, consumidores. Escutar significa também ser
capaz de compartilhar questões e dúvidas, caminhar
lado a lado, libertar-se de qualquer presunção de
omnipotência e colocar, humildemente, as próprias
capacidades e dons ao serviço do bem comum.
Também e-mails, sms, redes sociais, chat podem ser
formas de comunicação plenamente humanas. Não é a
tecnologia que determina se a comunicação é autêntica
ou não, mas o coração do homem e a sua capacidade
de fazer bom uso dos meios ao seu dispor. Em rede,
também se constrói uma verdadeira cidadania. A
comunicação tem o poder de criar pontes, favorecer o
encontro e a inclusão, enriquecendo assim a sociedade.
daMensagemparaoDiaMundialdasComunicaçõesSociais,2016

"Chegar a todos"
Maria é aquela que sabe transformar um curral de
animais na casa de Jesus, com uns pobres paninhos e
uma montanha de ternura. Ela é a serva humilde do
Pai, que transborda de alegria no louvor. É a amiga
sempre solícita para que não falte o vinho na nossa
vida. É aquela que tem o coração trespassado pela
espada, que compreende todas as penas. Como uma
verdadeira mãe, caminha connosco, luta connosco e
aproxima-nos incessantemente do amor de Deus.
Através dos diferentes títulos marianos, geralmente
ligados aos santuários, compartilha as vicissitudes de
cada povo que recebeu o Evangelho e entra a formar
parte da sua identidade histórica. É lá, nos santuários,
que se pode observar como Maria reúne ao seu redor
os filhos que, com grandes sacrifícios, vêm peregrinos
para A ver e deixar-se olhar por Ela. Lá encontram a
força de Deus para suportar os sofrimentos e as
fadigas da vida.
"Exortação Apostólica, A Alegria do Evangelho, 286"

PARA REFLEXÃO, PARTILHA E ACÇÃO
- Como é que, na nossa vida pessoal, se manifesta a
presença de Maria como referência de fé?
Seria maravilhoso, no mês de Maio, rezar juntos
em família o Terço. A oração faz com que a vida
familiar se torne ainda mais sólida.
Papa Francisco

