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Somos salvos pelo sangue precioso de Cristo
São Pedro nas leituras de hoje nos explica que Cristo
foi cravado na cruz pelos nossos pecados. Somos
resgatados pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro
sem defeito e sem mancha. Este facto é explicitado
pelo próprio Senhor no Evangelho ao explicar aos
discípulos de Emaús toda Escritura. E ao partir o pão
abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-n’O. Jesus é
o Senhor e Deus que nos vem libertar das nossas
cegueiras e aliviar-nos, nos momentos do sofrimento.
É um Deus que se faz presente em cada um de nós,
no nosso dia a dia. Da mesma maneira que Ele
procurou os discípulos de Emaús e libertou-os dos
seus medos dando um sentido às suas vidas, hoje Ele
procura dar um sentido à vida de cada um de nós.
Mas cabe a cada um de nós reconhece-lo entre nós
e nos acontecimentos da nossa vida. É com o nosso
contacto pessoal com a Palavra de Deus, na oração,
na comunhão que podemos sentir a presença de
Deus.

DEUS ESTÁ AO NOSSO LADO E
CAMINHA CONNOSCO, SEMPRE!

O encontro de Jesus com os dois discípulos de
Emaús é rápido. Todavia, nele está todo o destino
da Igreja. Narra-nos que a comunidade cristã não
está fechada numa cidadela fortificada, mas
caminha no seu ambiente mais vital, ou seja, a
estrada. E ali encontra as pessoas com as suas
esperanças e as suas desilusões, por vezes pesadas.
A Igreja escuta as histórias de todos, assim como
sobressaem do íntimo da consciência pessoal; para
depois oferecer a Palavra de vida, o testemunho
de amor, amor fiel até ao fim. E então o coração
das pessoas volta a arder de esperança. Todos nós,
na nossa vida, tivemos momentos difíceis, obscuros;
momentos nos quais caminhávamos tristes,
pensativos, sem horizontes, somente com um muro à
nossa frente. E Jesus sempre está ao nosso lado
para nos dar esperança, para nos aquecer o
coração e dizer: “Vai em frente, estou contigo. Vai
em frente”. O segredo da estrada que conduz a
Pe. Rajesh Jeyaseelan Emaús resume-se inteiramente nisto: mesmo através
das aparências contrárias, continuamos a ser
amados, e Deus nunca deixará de nos querer bem.
Deus caminhará sempre connosco, sempre, até nos
momentos mais dolorosos, nos períodos mais difíceis,
também nos momentos de derrota: ali está o
Senhor. E esta é a nossa esperança.

27, Segunda-Feira
da semana III
Act 6, 8-15 | Sal 118
Jo 6, 22-29
28, Terça-Feira
da semana III
Act 7, 51 – 8, 1a
Sal 30 | Jo 6, 30-35
29, Quarta-Feira
da semana III
S. Catarina de Sena,
virgem e doutora
da Igreja, Padroeira da
Europa – FESTA
1 Jo 1, 5 – 2, 2
Sal 102| Mt 11, 25-30
30, Quinta-Feira da semana III
Act 8, 26-40 | Sal 65 | Jo 6, 44-51
01, Sexta-Feira da semana III
S. José Operário – MF
Act 9, 1-20 | Sal 116 | Jo 6, 52-59 ou
Gen 1, 26 – 2, 3 ou Col 3, 14-15.17.23-24
Sal 89 | Mt 13, 54-58 (próprio)
02, Sábado da semana III
S. Atanásio, bispo e doutor da Igreja – MO
Act 9, 31-42 | Sal 115 | Jo 6, 60-69
03, Domingo IV da Páscoa
Act 2, 14a. 36-41 | Sal 22 | 1 Pedro 2, 20b-25
Jo 10, 1-10
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SANTA TERESA DE ÁVILA (1515 –1582)
Quem ama a Deus não pretende outra coisa senão
contentar ao Amado
Quem deveras ama a Deus, todo o bem ama, todo o
bem quer, todo o bem favorece, todo o bem louva, com
os bons se junta sempre e os favorece e defende; não
ama senão verdades e coisa que seja digna de se amar.
Pensais que é possível, a quem mui deveras ama a Deus,
amar vaidades, ou riquezas, ou coisas de deleites do
mundo, ou honras, ou tenha contendas ou invejas? Não,
que nem pode; e tudo, porque não pretende outra coisa
senão contentar ao Amado. Andam estes morrendo para
que Ele os ame, e assim dariam a vida para entender
como mais Lhe hão-de agradar.
Caminho da Perfeição

Eles caminhavam mortos com um vivente; eles
caminhavam mortos com a vida. Com eles
caminhava a Vida, mas ao coração deles nenhuma
vida tinha ressuscitado.

Santo Agostinho

