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Não Sou Digno
Este caminho está cheio de gente que anda à
volta de Jesus mas não O encontra. Pessoas que
tecem considerações sobre terceiros (no caso,
sobre quem lhes pediu intercerssão), como se o
Senhor precisasse de algum de algum conselho ou
carta comendativa. Mais: não acertam e não se
calam. De entre estas, sobressaem os anciãos:
«este sim, é digno»; este merece. Até falam em
nome do povo («estima a nossa gente»). Onde
está a sabedoria dos cabelos brancos (expostos
ou não)? Como anciãos estultos, fechados à fé e
prisioneiros de si próprios (a cegueira do
subjectivismo), apenas asseguram os seus
interesses («construiu-nos a sinagoga»). O milagre
vem a seguir: a Omnipotência encontra a
humildade que O procura. Aqueles de quem os
anciãos interesseiros diziam «este é digno» diz de
si mesmo «eu não sou digno». Santíssimo Corpo e
Sangue de Cristo, eu não sou digno.

30, segunda-feira
2 Pedro 1,2-7 | Sal 90 | Mc 12,1-12
31, terça-feira
Visitação de Nossa Senhora – FESTA
Sof 3,14-18 ou Rom12,9-16b |Sal Is12
Lc 1,39-56
1, quarta-feira
S. Justino, mártir – MO
2 Tim 1,1-3.6-12 | Sal 122 |
Mc 12,18-27
2, quinta-feira
2 Tim 2,8-15 | Sal 24 | Mc 12,28b-34
3, sexta-feira
Sagrado Coração de Jesus
– SOLENIDADE
Ez 34,11-16 | Sal 22 | Rom 5,5b-11
Lc 15,3-7
4, sábado
Imaculado Coração da Virgem
Santa Maria – MO
2 Tim 4,1-8 | Sal 70 ou Is 61,9-11
Sal 1 Sam 2 (apropriada) | Lc 2,41-51
(próprio)
5, Domingo X do Tempo Comum
1 Reis 17,17-24 | Sal 29 | Gal 1,11-19
Lc 7,11-17

O Filho De Deus, Amou Com Um
Coração Humano
Nós não temos um Deus que não saiba compreender
e compadecer-Se das nossas fraquezas (cf. Heb 4,
15). Pelo contrário! Foi precisamente em virtude da
sua misericórdia que Deus Se fez um de nós: «Pela
sua encarnação, Ele, o Filho de Deus, uniu-Se de certo
modo a cada homem. Trabalhou com mãos humanas,
pensou com uma inteligência humana, agiu com uma
vontade humana, amou com um coração humano.
Nascido da Virgem Maria, tor nou-Se
verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em
tudo, exceto no pecado» (Gaudium et spes, 22). Por
conseguinte, em Jesus, podemos não só palpar a
misericórdia do Pai, mas somos impelidos a tornar-nos
nós mesmos instrumentos da misericórdia.
Discurso, 02/04/2016

"Chegar a todos"

Eu sou uma missão nesta terra, e para isso estou neste
mundo. É preciso considerarmo-nos como que marcados
Pe. António Figueira a fogo por esta missão de iluminar, abençoar, vivificar,
levantar, curar, libertar. Nisto uma pessoa se revela
enfermeira no espírito, professor no espírito, político no
espírito..., ou seja, pessoas que decidiram, no mais
íntimo de si mesmas, estar com os outros e ser para os
outros. Mas, se uma pessoa coloca a tarefa dum lado e
a vida privada do outro, tudo se torna cinzento e viverá
continuamente à procura de reconhecimentos ou
defendendo as suas próprias exigências. Deixará de
ser povo.
"Exortação Apostólica, A Alegria do Evangelho, 273"

PARA REFLEXÃO, PARTILHA E ACÇÃO
Como é que na nossa vida e na vida da nossa comunidade se
traduz o "prazer espiritual de ser povo", esta capacidade de
ver Deus no outro e de ser Deus para o outro?

Devotos De Nossa Senhora
Devemos ser devotos de Nossa Senhora por três motivos:
Deus quer, ela merece, nós precisamos.
Deus quer. o Pai escolheu-a Para filha bem-amada; o Filho
tomou-a por mãe; o Espírito Santo, por esposa.
Ela merece. Merece-o pela torrente de bênçãos que a
inundou na terra, Pela montanha de glória que tem no céu,
por ser a nata e a flor de todos os santos.
Nós precisamos. Ela obtêm-nos o perdão, Alcança-nos a
graça e conduz-nos à glória eterna.
Santo António Maria Claret

Reza antes de tudo para que as portas da luz te
sejam abertas, porque ninguém pode ver e
compreender, se Deus e o seu Cristo não lhe
concedem discernir.
S. Justino

