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Unidade pastoral
Renunciar

Jesus nota que muitos O seguem. Seguir Jesus
comporta uma escolha inteligente e responsável.
Jesus convida a fazer contas antes de começar a
segui-l’O. Com que forças e recursos vou contar
para a peregrinação da fé? Parece um apelo à
desistência mas é um convite à escolha sábia: com
as próprias forças o discípulo não compreende o
que é pedido nem tem força para o cumprir.
Não pode seguir Jesus quem não escolhe Jesus
acima de tudo, arriscando a própria vida. Seguir
Jesus não é um passeio suave, mas uma escolha
sapiente de quem renuncia a tudo para aderir ao
único Mestre com todas as forças.
Com a verdade e o amor de Jesus o crente
conseguirá relacionar-se bem com os pais, com os
irmãos, com os bens, com a natureza e consigo
próprio. Esta é a verdadeira sabedoria.

  
Pe. António Figueira

04, Domingo XXIII do Tempo Comum - Ano C
Sab 9, 13-19 (gr. 13-18b) | Sal 89 (90)
Flm 9b-10. 12-17 | Lc 14, 25-33
05, Segunda-Feira da semana XXIII
1 Cor  5, 1-8 | Sal 5 | Lc 6, 6-11
06, Terça-Feira da semana XXIII
1 Cor  6, 1-11 | Sal 149 | Lc 6, 12-19
07, Quarta-Feira da semana XXIII
1 Cor 7, 25-31 | Sal 44 (45) | Lc 6, 20-26
08, Quinta-Feira da semana XXIII
Natividade da Virgem Santa Maria – FESTA
Miq 5, 1-4a ou Rom 8, 28-30 | Sal 12
Mt 1, 1-16. 18-23 ou Mt 1, 18-23
09, Sexta-Feira da semana XXIII
1 Cor  9, 16-19. 22b-27 | Sal 83 (84)
Lc  6, 39-42
10, Sábado da semana XXIII
1 Cor 10, 14-22 | Sal 115 (116) | Lc 6, 43-49   
11, Domingo XXIV do Tempo Comum - Ano C
Ex 32, 7-11. 13-14 | Sal 50 (51) 
1 Tim 1, 12-17 | Lc 15, 1-32 ou Lc 15, 1-10

«MARIA LEVANTOU-SE E PARTIU
APRESSADAMENTE» (Lc 1, 39)

No Evangelho, lê-se que um dia Jesus fixou o seu olhar no
rosto dum jovem, «sentiu afeição por ele» (Mc 10, 21) e
chamou-o a segui-lo na sua missão. Infelizmente, aquele
jovem não aceitou o convite. Mas outros acolheram o
desafio, deixaram-se conquistar e «ficaram com Ele» (Jo
1,39). O mesmo olhar de amor de Jesus atravessa os
séculos e, de geração em geração, chega até nós, até
cada um de vós.
Encorajo-vos a viver numa entrega diária à Virgem Maria
e Ela vos ajudará a crescer em equipa, partilhando os
dons recebidos em espírito de diálogo e mútuo
acolhimento. Ajudar-vos-á a ter um coração generoso, a
descobrir a alegria do serviço desinteressado, como o que
Ela realizou quando foi a casa de Santa Isabel.
Precisamente a partir deste episódio do Evangelho provém
o tema da próxima Jornada Mundial da Juventude, que
será em Lisboa em agosto do ano que vem: «Maria
levantou-se e partiu apressadamente» (Lc 1, 39). Levantar-
se para servir, sair para cuidar dos outros e da criação:
estes são valores típicos dos jovens. Exorto-vos a praticá-los
enquanto vos preparais para a JMJ de Lisboa.
O Senhor vos abençoe e a Virgem Maria vos proteja. Boa
caminhada!

Às Equipas de Jovens de Nossa Senhora, 06-08-2022

Maria conduz-nos sempre a Jesus, porque o leva
sempre nos braços ou no coração.

São Marcelino Champagnat

São João Paulo II
Karol Wojtyla nasceu em 18 de maio de 1920, em
Wadowice (Polónia). Karol Józef Wojtyła nasceu em 18
de maio de 1920, em Wadowice. Era o mais novo de
três irmãos (sua irmã, Olga, morreu antes de seu
nascimento). Filho do oficial do exército polonês, Karol, e
de Emilia Kaczorowska, teve uma gestação de risco. Os
médicos até chegaram a aconselhar o aborto, que a
mãe não aceitou. Com a saúde debilitada, morreu nove
anos após o nascimento. Três anos depois, faleceu o
irmão mais velho de Karol, que era Médico ao tratar
doentes vítimas de uma epidemia de escarlatina. Karol
lembrava-o como «mártir do dever». Aos 21 anos, Karol
perderia o último membro da família: com pai ele
aprendeu o amor à Virgem Maria, a honestidade, a
coragem e a fé. «A sua dor transformava-se em oração.
O simples fato de o ver ajoelhar teve uma influência
decisiva nos meus anos jovens» lembra, mais tarde.
No contexto da II Guerra Mundial, amadureceu a sua
vocação ao sacerdócio e, em novembro de 1946, foi
ordenado presbítero. No dia 16 de outubro de 1978,
com 56 anos de idade, foi eleito Papa. Visitou 129 
países, durante o seu pontificado, e, em 1984, criou a
JMJ (Jornada Mundial da Juventude). Faleceu no dia 2
de abril de 2005 e foi canonizado em 27 de abril de
2014. A sua festa litúrgica celebra-se a 22 de outubro.
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