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Peregrinação da Fé
Com este título, acaba o nosso bispo de confiar
aos cristãos do Patriarcado uma Carta Pastoral
para a vivência deste Ano da Fé. É belo vermos
a fé cristã como ela é verdadeiramente, uma
peregrinação, um caminhar das trevas para a
luz, da morte para a vida, da solidão para a
comunhão. O cego de Jericó, do evangelho deste domingo, é bem a imagem do peregrino da
fé. A fé acontece no encontro entre o “grito” do
homem e a resposta amorosa de Deus que o
procura, sendo que já o “grito” é dom de Deus,
pois tudo é dom…
Diante da Porta da Fé, que é Cristo, Bartimeu grita a dor da sua cegueira, balbuciando um primeiro acto de fé. Jesus detém-se diante do grito deste homem, envolve os seus discípulos nesta missão,
interpela-o sobre as suas inquietações cura-o na
sua cegueira, torna-o seu. A postura do homem
diz muito sobre a sua peregrinação: prostrado na
margem, o salto e o largar do manto diante do
chamamento, o seguir Jesus pelo caminho…
A atitude dos que seguem o Senhor diz muito
sobre o bem e o mal que coexistem em nós: muitos exigiam que se calasse; outros diziam: - Coragem, levanta-te, Jesus chama por ti…
As palavras de Jesus mostram o seu respeito pelo
nosso querer e a força salvífica da fé: - Que queres que eu te faça? Vai, a tua fé te salvou.
P. Daniel Henriques

29, segunda-feira
Ef 4,32–5,8 | Sal 1 | Lc 13,10-17
30, terça-feira
Ef 5, 21-33 | Sal 127 | Lc 13,18-21
31, quarta-feira
Ef 6,1-9 | Sal 144 | Lc 13, 22-30
1, quinta-feira
Todos os Santos – SOLENIDADE
Ap 7,2-4.9-14 | Sal 23 | 1 Jo 3,1-3
Mt 5,1-12a
2, sexta-feira
Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos
Primeira Missa
Job 19,1.23-27a | Sal 26
2 Cor 4,14 –5,1| Mt 11, 25-30
Segunda Missa
2 Mac 12,43-46 | Sal 102
2 Cor 5,1.6-10 | Jo 11,21-27
Terceira Missa
Is 25,6a-7-9 | Sal 22 |1 Tes 4,13-18
| Jo 6,51-58
3, sábado
Filip 1,18b-26 | Sal 41 | Lc 4,1.7-11
4, Domingo XXXI do Tempo Comum
Deut 6,2-6 | Sal 17 | Hebr 7,23-28
Mc 12,28b-34

Rezemos o Rosário
Gostaria de propor a todos a valorização da
recitação do Rosário no Ano da Fé. Efectivamente, com o Rosário deixamo-nos guiar por Maria,
modelo de fé, na meditação dos mistérios de
Cristo, e dia após dia somos ajudados a assimilar o Evangelho, de tal modo que dê forma a
toda a nossa vida.
Portanto, no sulco dos meus Predecessores, de
forma particular do Beato João Paulo II, que há
dez anos nos ofereceu a Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, convido a recitar o Rosário
pessoalmente, em família e em comunidade, colocando-nos na escola de Maria, que nos conduz
para Cristo, centro vivo da nossa fé.
Ângelus, 07.10.2012

Acreditar é Viver uma Vida Nova
Deus indica àqueles que acreditaram o caminho
dessa vida nova, luta de todos os dias enquanto
estivermos neste mundo. A indicação desse caminho faz parte da mensagem da Palavra de
Deus, é vontade do próprio Senhor. Já vimos que
a Palavra de Deus, além de ser revelação é Lei,
isto é, mandamento, indicação do caminho da
vida nova, da fidelidade a Jesus que nos convida a segui-l’O. Não há caminhada de fé sem
fidelidade aos mandamentos.
D. José Policarpo, A Peregrinação da Fé, n.10

Todos os Santos
O dia 1 de Novembro convida-nos a compartilhar o júbilo celeste dos santos, a saborear a sua
alegria. Os santos não são uma exígua casta de
eleitos, mas uma multidão inumerável, para a
qual o dia de hoje nos exorta a levantar o olhar.
Em tal multidão não estão somente os santos oficialmente reconhecidos, mas os baptizados de
todas as épocas e nações, que procuraram cumprir com amor e fidelidade a vontade divina. De
uma grande parte deles não conhecemos os rostos e nem sequer os nomes, mas com os olhos da
fé vemo-los resplandecer, como astros repletos
de glória, no firmamento de Deus.
Hoje é dia de olhar e contemplar a nossa própria vida à luz da eternidade.
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