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A Palavra é um Tesouro 
 
Na verdade, a palavra do Senhor é luz para a 
inteligência, fogo para a vontade; por meio dela 
pode o homem conhecer e amar Deus. Para o 
homem interior que, pela graça, vive do Espírito 
santo, é pão e água, mas um pão mais doce do 
que o mel e o favo, e uma água melhor do que o 
vinho e o leite. É um tesouro de méritos para a 
alma espiritual, e por isso é comparada ao ouro 
e à pedra preciosa. É o martelo que abranda a 
dureza do coração obstinado nos vícios; é espa-
da que mata todo o pecado na luta contra a car-
ne, o mundo e o demónio. 
     São Lourenço de Brindes  

Família — A Nossa Época tem  
Necessidade de Sabedoria 

 
Põe-se assim a toda a Igreja o dever de uma 
reflexão e de um empenho bastante profundo, 
para que a nova cultura emergente seja intima-
mente evangelizada, sejam reconhecidos os ver-
dadeiros valores, sejam defendidos os direitos 
do homem e da mulher e seja promovida a justi-
ça também nas estruturas da sociedade. Em tal 
modo o «novo humanismo» não afastará os ho-
mens da sua relação com Deus, mas conduzi-los-á 
para Ele mais plenamente. Na construção de tal 
humanismo, a ciência e as suas aplicações técni-
cas oferecem novas e imensas possibilidades. 
Todavia, a ciência, em consequência de posições 
políticas que decidem a direcção de investiga-
ções e aplicações, é muitas vezes usada contra o 
seu significado originário, a promoção da pessoa 
humana. Torna-se, portanto, necessário recuperar 
por par te de todos a consciência do primado 
dos valores morais, que são os valores da pessoa 
humana como tal. A nova compreensão do senti-
do último da vida e dos seus valores fundamen-
tais é a grande tarefa que se impõe hoje para a 
renovação da sociedade. Só a consciência do 
primado destes valores consente um uso das 
imensas possibilidades colocadas nas mãos do 
homem pela ciência, que vise verdadeiramente a 
promoção da pessoa humana na sua verdade 
integral, na sua liberdade e dignidade. A ciência 
é chamada a juntar-se à sabedoria. 

S. João Paulo II, Familiaris Consortio (1981) n. 8 (excerto) 

São João Crisóstomo — 13 de Setembro 
  
São João a quem foi dado o título de 
“CRISÓSTOMO” (em grego, “boca de ouro”) 
devido à sua eloquência e dotes oratórios nas-
ceu em Antioquia por volta do ano 349, no seio 
de uma família distinta. Após a morte de sua 
mãe retirou-se para o deserto onde viveu 6 
anos, os últimos 2 numa caverna, em completo 
isolamento. Em 386 foi ordenado sacerdote e 
eleito bispo de Constantinopla em 397. Desen-
volveu, uma pastoral sistematizada, com evan-
gelização rural, criação de hospitais, procissões 
anti-arianas, sermões "de fogo" com que incri-
minava e advertia os fiéis, chamando-os à con-
versão. Pio X proclamou-o patrono especial da 
eloquência sagrada.  As intrigas políticas leva-
ram-no várias vezes ao exílio, onde morreu em 
407.  Deixou-nos notáveis obras exegéticas, 
quase todas pronunciadas sob a forma de ho-
mílias - 700. A sua produção literária ultrapas-
sa todos os escritores orientais e no Ocidente 
apenas se lhe pode comparar Santo Agostinho.  

Inscrição das crianças e adolescen-
tes na Catequese Paroquial 

Quem ainda nunca frequentou a catequese na 
nossa Paróquia deverá tratar enquanto antes 
de se inscrever. Recordamos que o ano próprio 
para iniciar a catequese é o ano em que come-
ça a frequentar a escola primária. No entanto, 
em qualquer idade poderá iniciar o caminho 
catequético, em ordem aos Sacramentos da Ini-
ciação Cristã. 

Natividade da Virgem Santa Maria 
8 de SETEMBRO 

Conscientes do papel importante que Maria tem 
na existência de cada um, enquanto filhos fiéis, 
celebramos hoje o seu nascimento. Este aconte-
cimento constitui uma etapa fundamental para 
a família de Nazaré, berço da nossa redenção; 
um acontecimento que se refere a todos nós, 
porque cada dom de Deus concedido a ela, sua 
Mãe, foi concedido pensando também em cada 
um de nós, seus filhos.                        Bento XVI 

Virgem Maria 
 
O vosso nascimento, ó Virgem Mãe de Deus, 
anunciou a alegria ao mundo inteiro: 
de vós nasceu o Sol da justiça, Cristo, nosso 
Deus, 
que destruiu a maldição e nos trouxe a 
bênção, 
e, triunfando sobre a morte, 
nos deu a vida eterna. 

Antífona do Benedictus da  
Festa da Natividade da Virgem Maria 


