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Só Deus Responde À Sede Que Está
No Coração de Cada Homem!

Neste diálogo com Deus, compreendemo-nos a nós

mesmos e encontramos resposta para as perguntas

mais profundas que habitam no nosso coração. De

facto, a Palavra de Deus não se contrapõe ao

homem, nem mortifica os seus anseios verdadeiros;

pelo contrário, ilumina-os, purifica-os e realiza-os.

Como é importante, para o nosso tempo, descobrir

que só Deus responde à sede que está no coração

de cada homem! Infelizmente na nossa época,

sobretudo no Ocidente, difundiu-se a ideia de que

Deus é alheio à vida e aos problemas do homem;

pior ainda, de que a sua presença pode até ser

uma ameaça à autonomia humana. Na realidade,

toda a economia da salvação mostra-nos que

Deus fala e intervém na história a favor do homem

e da sua salvação integral.
Verbum Domini

Que É Ser Paróquia?

Paróquia, define-a o Direito Canónico, é a

comunidade dos fiéis submetida ao pároco, ou por

outra, é o território sobre o qual se estende a

jurisdição do pároco. A paróquia, comunidade de

comunidades e movimentos, acolhe as angústias e

esperanças dos homens, anima e orienta a

comunhão, participação e missão. "Não é

principalmente uma estrutura, um território, um

edifício, é a família de Deus, como uma

fraternidade animada pelo Espírito de unidade"...

"A paróquia funda-se sobre uma realidade

teológica porque ela é uma comunidade

eucarística"... "A paróquia é comunidade de fé, e

uma comunidade orgânica... na qual o pároco, que

representa o bispo diocesano, é o vínculo

h i e r á r q u i c o c o m t o d a a I g r e j a

particular"(Christifideles laici,26).
Bento XVI
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Santa Isabel da Hungria
Santa Isabel da Hungria nasceu em mil duzentos e

sete. Muito jovem ainda, foi dada em casamento a

Luís IV da Turíngia, florescendo entre ambos um

amor sincero, animado pela fé e pelo desejo de

cumprir a vontade de Deus. Decidida a seguir

Cristo pobre e crucificado, presente nos pobres,

Isabel praticava assídua e pessoalmente as obras

de misericórdia. Foram acusá-la ao marido de

assim gastar os bens do condado; ele respondeu:

«Desde que não me venda o castelo, não me

importa!». Uma vez ela levava o avental cheio de

pão para os pobres, quando se cruzou com o

marido que lhe perguntou que levava. Isabel abriu

o avental; mas, em vez de pão, apareceram

magníficas rosas. É o conhecido milagre do pão

transformado em rosas, que aparece muitas vezes

reproduzido na imagem desta grande Santa da

caridade. 
Bento XVI

Como Se Fosse A Última…

Sim, Jesus,

faz-me falar sempre

como se fosse a última palavra que digo,

faz-me agir sempre

como se fosse a última acção que faço,

faz-me sofrer sempre

como se fosse o último sofrimento

que tenho para Te oferecer,

faz-me rezar sempre

como se fosse a última possibilidade

que tenho, aqui na terra,

de falar Contigo.

Chiara Lubich
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