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O Outubro de Tantas Graças

A Vocação do Cristão é Servir

Mês de Outubro, mês do Rosário, mês das Missões! Mês do início do Ano da Fé e do Sínodo
da Nova Evangelização para a Transmissão da
Fé. Maria dirige-se apressadamente à montanha… leva em si a Boa Nova, o próprio Verbo
encarnado. Isabel rejubila e, no seu seio, o menino exulta de alegria. A Missão é levar Jesus.
Com Ele, sabemos que não estamos sós, que
temos um Pai que nos ama, que fomos remidos
da nossa vã maneira de viver e somos convidados a uma vida em plenitude que o pecado nos
privara. Com Maria, caminhemos ligeiros pelos
caminhos do mundo, pelas ruas da nossa paróquia… As leituras deste Domingo apresentamnos a alma da Missão: o Espírito que "sopra
onde quer" e "faz novas todas as coisas". Somos impelidos pela sua impetuosidade e, ao
mesmo tempo, acarinhados pela sua ternura.
Eldad e Medad, fora do acampamento, profetizavam inundados pelo mesmo Espírito e, em nome de Jesus, um homem expulsava demónios.
Moisés e Jesus, a quem Moisés prefigurava, sossegam o zelo exclusivista dos "eleitos": tudo é
obra de Deus! Alegremo-nos pelas maravilhas
por Ele realizadas em todo o coração que Lhe
não resiste.
Pe. Daniel Henriques

«Pelas obras, te mostrarei a minha fé» (Tg 2, 18)
Servir é uma exigência imperativa para a Igreja, de modo que os cristãos são verdadeiros
servos à imagem de Jesus. O serviço é um elemento constitutivo da identidade dos discípulos
de Cristo (cf. Jo 13, 15-17). A vocação da Igreja e do cristão é servir; e fazê-lo, como o próprio Senhor, gratuitamente e a todos sem distinção. Assim, servir a justiça e a paz, num mundo
onde a violência não cessa de alongar o seu
rasto de morte e destruição, é uma urgência de
modo a comprometer-se em prol duma sociedade fraterna, para edificar a comunhão. O serviço deve estar no centro da vida da própria comunidade cristã. Todo o ministério, toda a função na Igreja é primariamente um serviço a
Deus e aos irmãos. É este espírito que deve animar todos os baptizados, uns em relação aos
outros, especialmente através dum compromisso
efectivo a favor dos mais pobres, dos marginalizados, daqueles que sofrem, para que seja
preservada a dignidade inalienável de toda a
pessoa.
Líbano, 16.09.2012

"O Irmão de Jesus"
"Nasceu

1, segunda-feira
S. TERESA DO MENINO JESUS, VIRGEM E DOUTORA DA IGREJA - MO
Job 1,6-22 | Sal 16 | Lc 9,46-50
2, terça-feira
SANTOS ANJOS DA GUARDA - MO
Job 3,1-3.11-17.20-23 | Sal 87
| Mt 18,1-5.10 0u Ex 23,20-23a
| Sal 90 | Ev Mt 18,1-5.10
3, quarta-feira
Job 9,1-12.14-16 | Sal 87 |
Lc 9,57-62
4, quinta-feira
S. FRANCISCO DE ASSIS - MO
Job 19,21-27 | Sal 26 | Lc 10,1-12
5, sexta-feira
Job 38,1.12-21;40, 3-5 |
Sal 138 | Lc 10,13-16
6, sábado
Job 42,1-3.5-6.12-16 (hebr.1-3.56.12-17) Sal 118 | Lc 10,17-24
7, Domingo XXVII do Tempo Comum
Gen 2,18-24 | Sal 127 | Hebr
2,9-11 Mc 10,2-16 ou Mc 10,2-12

no mundo um sol". Com estas palavras,
na Divina Comédia o sumo poeta italiano Dante
Alighieri alude ao nascimento de Francisco,
ocorrido entre o final de 1181 e o início de
1182, em Assis. (…) Foi dito que Francisco representa um alter Christus, que era verdadeiramente um ícone vivo de Cristo. Ele foi chamado
também "o irmão de Jesus". De facto, era este o
seu ideal: ser como Jesus; contemplar o Cristo
do Evangelho, amá-lo intensamente, imitar as
suas virtudes. Em particular, ele quis dar um valor fundamental à pobreza interior e exterior,
ensinando-a também aos filhos espirituais. (…)
Audiência, 27.01.2010

Mês de Outubro - Mês do Rosário
Pelo Rosário, podemos tudo alcançar.
Segundo uma bela comparação, é uma longa
cadeia que liga o céu e a terra: uma das extremidades está entre as nossas mãos e a outra
nas da Santíssima Virgem.
Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face
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