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Unidade pastoral
«Mãe de Deus»!

Eis o grande título com que os cristãos se referem a
Maria. Reconhecer que Ela é Mãe de Deus é mergulhar
profundamente no Natal: Deus fez-Se homem, Deus
teve uma Mãe.
Não deixemos de nos admirar com estas coisas, por
muito que elas já nos soem familiares. Já meditámos no
que significa dizer que uma criatura é Mãe de Deus
Criador? No quão surpreendente é que uma Mulher
possa ouvir o próprio Senhor do universo chamá-La de
«Mãe»?
Imitando o Deus Menino, sejamos nós também crianças
nas mãos de Maria. Iniciemos este ano de 2023 nos
seus braços. Peçamos-Lhe que nos ensine a crescer em
sabedoria e em graça, como o próprio Jesus na casa
de Nazaré (cf. Lc 2, 52). Sejamos seus filhos para nos
assemelharmos inteiramente a Nosso Senhor.
Assim reza a Igreja, na mais antiga oração conhecida
à Virgem Maria: À vossa proteção nos acolhemos,
santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas
em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os
perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Assim rezemos
nós no início de mais um ano da graça do Senhor. Feliz
e abençoado ano novo!

Pe. Lourenço Lino

02, Segunda-Feira do Tempo do Natal
Santos Basílio Magno e Gregório de Nazianzo,
bispos e doutores da Igreja – MO
1 Jo  2, 22-28 | Sal 97 (98) | Jo 1, 19-28
03, Terça-Feira do Tempo do Natal
1 Jo  2, 29 – 3, 6 | Sal 97 (98) | Jo 1, 29-34
04, Quarta-Feira do Tempo do Natal
1 Jo 3, 7-10 | Sal 97 (98) | Jo 1, 35-42
05, Quinta-Feira do Tempo do Natal
1 Jo 3, 11-21 | Sal 99 (100) | Jo 1, 43-51
06, Sexta-Feira do Tempo do Natal
1 Jo 5, 5-13 | Sal 147 | Mc 1, 7-11 ou
Lc 3, 23-28 ou Lc 3, 23. 31-34. 36. 38
07, Sábado do Tempo do Natal
Missa da manhã:
1 Jo 5, 14-21 | Sal 149 | Jo 2, 1-11
08, DOMINGO EPIFANIA DO SENHOR – SOLENIDADE
Is 60, 1-6 | Sal 71 (72) | Ef 3, 2-3a. 5-6 | Mt 2, 1-12

SOLENIDADE DE SANTA MARIA,
 MÃE DE DEUS

Comecemos o novo ano colocando-nos sob o olhar
materno e amoroso de Maria Santíssima, que a liturgia
celebra hoje como Mãe de Deus. Assim, retomamos o
nosso percurso pelas veredas do tempo, confiando as
nossas angústias e os nossos tormentos àquela que tudo
pode. Maria olha para nós com ternura materna tal como
olhava para o seu Filho Jesus. Ela quer estreitar-nos nos
seus braços, para nos proteger como protegeu e amou o
seu Filho. O olhar tranquilizador e consolador da
Santíssima Virgem é um encorajamento para assegurar
que este tempo, que nos foi dado pelo Senhor, seja
dedicado ao nosso crescimento humano e espiritual, a fim
de que seja um tempo para eliminar o ódio e as divisões
- existem muitas -  um tempo para nos sentirmos mais
irmãos, um tempo para construir e não para destruir,
cuidando uns dos outros e da criação. Um tempo para
fazer crescer, um tempo de paz.

Angelus, 01-01-2021

O Santo Rosário contém todo o mérito da oração
vocal e toda a virtude da oração mental.

Santa Rosa de Lima

Beatos Daudi Okelo e Jildo Irwa (+1918)
Daudi nasceu em 1902, ca., em Ogom-Payra, Uganda,
de pais não crentes. Foi dos primeiros a contactar com os
missionários. O padre Gambaretto, comboniano,
descreve-o como um jovem sério e tímido, que teve
óptimo exemplo do seu meio irmão António, cristão
exemplar. Jildo Irwa nasceu não antes de 1906 em
Labongo Bar-Kitoba. Foi baptizado e crismado em 1916
juntamente com Daudi. Preferia passar os dias na missão
com os missionários, voltando a casa para ajudar a
família no trabalho dos campos. O missionário recorda-o
como uma pessoa jovial, educado e dotado de aguda
inteligência. Em 1917 apresentam-se como catequistas
voluntários para a missão de Paimol, que tinha ficado
desguarnecida com a morte de António, irmão de Daudi.
Jildo tinha 14 anos e David 18. O sacerdote resistiu, por
conhecer o perigo a que os jovens iriam expor-se, mas
Jildo respondeu: «Padre, não tenha medo. Jesus e Maria
estão connosco». Acrescentaram: se nos matarem vamos
para o Céu como o António. Chegados a Paimol,
começaram a trabalhar. Jildo tinha especial inclinação
para atrair os jovens para a fé, através de jogos e
actividades lúdicas, ocupando o tempo de forma
saudável. Foram bem aceites, mas devido a confrontos
de interesses entre terceiros começaram a ser acusados
dos problemas existentes. Foram mortos a 18 de Outubro
de 1918 por dois guerreiros locais. Tinham tido
oportunidade de voltar a casa e salvar a vida mas para
eles o mais importante era anunciar Jesus que tinham
encontrado. Foram beatificados em 2002.
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