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Deixaram logo as redes

“ENCONTREI DEUS”

Jesus fala com o olhar e convida a uma nova vida,
uma outra rede. Deixar as redes, deixar a barca,
deixar o pai, é deixar tudo o que prende neste
mundo e prende a este mundo. Quando Jesus passa
e alguém escuta a sua voz, o deixar é imediato
porque o seguir é mais forte: «Vinde, e farei de vós
pescadores de homens».
Toda a vida na luz da fé passa por este desligar-se
das velhas redes. O homem que se prepara para
contrair matrimónio é chamado a «deixar pai e
mãe, para se unir à sua esposa e com ela formar
uma só carne» (Gn 2,24). O consagrado entrega
na obediência a própria vontade, morre para o seu
ímpeto de possuir neste mundo, oferece ao Pai na
castidade em Cristo todo o seu ser. O sacerdote,
enquanto sacramento-pessoa, é configurado a
Cristo Jesus «que era de condição divina, não Se
valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-Se
a Si próprio » (Filip 2,6).
Não usemos as novas redes deixando-nos ficar
presos às redes velhas.

Irmãos e irmãs, face à chamada do Senhor, que pode
chegar até nós de mil maneiras, até através das pessoas,
de acontecimentos felizes e tristes, por vezes a nossa
atitude pode ser de rejeição – “Não... tenho medo...,
rejeito” – porque nos parece estar em contraste com as
nossas aspirações; e temos medo, porque a consideramos
demasiado exigente e desconfortável: “Oh, não vou
conseguir, melhor não, melhor uma vida mais calma... Deus
lá, eu aqui”. Mas a chamada de Deus é amor, devemos
procurar encontrar o amor que está por detrás de cada
chamada, e respondemos a ela só com amor. Esta é a
linguagem: a resposta a uma chamada que vem do amor
é apenas amor. No início há um encontro, ou melhor, há o
encontro com Jesus, que nos fala do Pai, dá-nos a
conhecer o seu amor. E então surge espontaneamente em
nós também o desejo de comunicar isto às pessoas que
amamos: “Encontrei o Amor”, “Encontrei o Messias”,
“Encontrei Deus”, “Encontrei Jesus”, “Encontrei o sentido da
minha vida”. Numa palavra: “encontrei Deus”.

Pe. António Figueira

25, Segunda-Feira da semana III
Conversão de S. Paulo, Apóstolo – FESTA
At 22, 3-16 ou At 9, 1-22 | Sal 116 | Mc 16, 15-18
26, Terça-Feira
da semana III
S. Timóteo e S. Tito,
bispos – MO
2 Tim 1, 1-8 ou
Tit 1, 1-5 | Sal 95 (próprias)
Mc 3, 31-35 ou
Lc 10, 1-9 (apropriado)
27, Quarta-Feira
da semana III
Hebr 10, 11-18 |
Sal 109 (110) | Mc 4, 1-20
28, Quinta-Feira
da semana III
S. Tomás de Aquino,
presbítero e
doutor da Igreja – MO
Hebr 10, 19-25 | Sal 23 (24) | Mc 4, 21-25
29, Sexta-Feira da semana III
Hebr 10, 32-39 | Sal 36 (37) | Mc 4, 26-34
30, Sábado da semana III
Hebr 11, 1-2. 8-19 | Sal Lc 1, 69-75 | Mc 4, 35-41
31, Domingo IV do Tempo Comum – Ano B
Deut 18, 15-20 | Sal 94 (95) | 1 Cor 7, 32-35
Mc 1, 21-28

Angelus, 17-01-2021

São Tocarto Félix (+719)
São Torcato Félix, foi o último bispo residente em Braga
até à elevação arquiepiscopal em 1070, devido à
invasão muçulmana; os seus sucessores estabeleceram-se
em Lugo, na Galiza.
Dominado pelos ideais da reconquista cristã dos séculos
VIII e IX, partiu com seus companheiros (em número de
vinte sete) ao encontro do exército muçulmano de Muça,
invasor da Península Ibérica, sendo martirizado em S.
Torcato, Guimarães, onde o seu santo corpo veio a ser
encontrado.
Movido de uma fé inabalável São Torcato enfrenta o
inimigo (General Muça) proferindo as seguintes palavras
“Irei ao encontro do inimigo ou para o vencer com a
persuasão, ou para morrer com o rebanho de Jesus
Cristo”.
Muça, enfurecido, com tais palavras, descarrega sobre
São Torcato o golpe de morte, enquanto bárbaros
sectários fazem outro tanto sobre seus fiéis e inseparáveis
companheiros.
Nesse local onde testemunhou a Sua Fé em heroico
martírio, rebentou uma fonte de água cristalina que
ainda hoje se conserva e aí se construiu uma pequena
Ermida conhecida por São Torcato o Velho e hoje
chamada Capela da Fonte do Santo. Celebra-se
liturgicamente a 28 de Fevereiro.
Referência web: Irmandade de São Torcato

A Fé e a razão constituem como que as duas asas
pelos quais o espírito humano se eleva para a
contemplação da verdade.
São João Paulo II

