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Unidade pastoral
Comunicar a Fé

A família possui um papel fundamental na
comunicação da fé, transformando a Igreja e o mundo
num lugar familiar para o encontro com Deus. Embora
algumas passagens do Evangelho possam dar a
impressão de que existe uma contraposição entre os
laços familiares e o discipulado de Jesus, a verdade é
que o Senhor, longe de querer cancelar as exigências
do mandamento de honrar pai e mãe, pretende
mostrar o lugar primordial da fé nas nossas vidas,
usando como referência o amor familiar. Além disso, os
laços familiares, quando são iluminados pela fé, ficam
protegidos do egoísmo e tornam-se capazes de irem
para além de si mesmos, criando uma paternidade e
maternidade abertas ao acolhimento de pessoas que
se encontram à margem dos laços familiares. Se a
família, que escuta a Palavra de Deus e a põe em
prática, tivesse o protagonismo do mundo e da
história, como seria diversa a situação da economia,
do trabalho e do cuidado da terra!

Audiência, 02.09.2015

Reiniciamos o Ano Com Esperança
Reiniciamos o ano com esperança.
Porque Deus não falha;
porque a história do mundo está nas mãos de
d'Ele;
porque Ele quer fazer história de Salvação.
Não quer condenar, mas salvar.
Por isso, as sombras, as guerras e os medos,
que surgem na nossa terra e em redor do
mundo,
não nos assustam.
São antes o alerta para despertar em nós a
fidelidade ao Senhor.
Quem é fiel não tem medo,
Quem é fiel tem esperança.
Quem é fiel tem força.
Iniciemos assim o novo ano pastoral,
e a alegria nos acompanhará sempre.

P. Diamantino

14, segunda-feira
Exaltação da Santa Cruz - FESTA
Num 21,4b-9 ou Filip 2,6-11 | Sal 77
Jo 3,13-17

15, terça-feira
Nossa Senhora das Dores - MO
1 Tim 3,1-13 | Sal 100 ou Hebr 5,7-9
Sal 30 Sequência facultativa.
Jo 19,25-27 ou Lc 2,33-35 (próprios)

16, quarta-feira
S. Cornélio, papa, e
S. Cipriano, bispo, mártires - MO
1 Tim 3,14-16 | Sal 110 | Lc 7,31-35

17, quinta-feira
1 Tim 4,12-16 | Sal 110 | Lc 7,36-50

18, sexta-feira
1 Tim 6,2c-12 | Sal 48 | Lc 8,1-3

19, sábado
1 Tim 6,13-16 | Sal 99 | Lc 8,4-15

20, Domingo XXV do Tempo Comum
Sab 2,12.17-20a | Sal 53 | Tg 3,16-4,3
Mc 9,30-37

O cristão segue o Senhor quando aceita com
amor a própria cruz.

Bento XVI

"Chegar a todos"
O estudo da Sagrada Escritura deve ser uma porta
aberta para todos os crentes. É fundamental que a
Palavra revelada fecunde radicalmente a catequese e
todos os esforços para transmitir a fé. A evangelização
requer a familiaridade com a Palavra de Deus, e isto
exige que as dioceses, paróquias e todos os grupos
católicos proponham um estudo sério e perseverante
da Bíblia e promovam igualmente a sua leitura orante
pessoal e comunitária. Nós não procuramos Deus
tacteando, nem precisamos de esperar que Ele nos
dirija a palavra, porque realmente «Deus falou, já não
é o grande desconhecido, mas mostrou-Se a Si
mesmo». Acolhamos o tesouro sublime da Palavra
revelada!

"Exortação Apostólica, A Alegria do Evangelho,175"

PARA REFLEXÃO, PARTILHA E ACÇÃO
- Quanto tempo dedico diariamente à leitura e
meditação da palavra de Deus?
- Como me preparo para escutar a Palavra de
Deus quando participo na Eucaristia dominical?
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