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“A PRIMEIRA CRENTE DA NOVA ALIANÇA”
EDITORIAL

Aberta à voz de Deus e ao seu chamado,
Grávida, a serviço da vida e da esperança,
Lá vai a caminheira para a santa missão,
Como primeira crente da nova Aliança.
Vai pelas montanhas entre o vento e a poeira,
Motivada pelo amor e levando a força da redenção,
Visita a sua prima Isabel, com gratuidade fraterna,
Levando um cântico de alegria, profecia e libertação.

LITURGIA DA PALAVRA – 20º DOMINGO DO TEMPO COMUM
16-08-2020
Leitura do Livro de Isaías
Eis o que diz o Senhor:
«Respeitai o direito, praticai a justiça,
porque a minha salvação está perto,
e a minha justiça não tardará a manifestar-se.
Quanto aos estrangeiros que desejam unir-se ao Senhor
para O servirem, para amarem o seu nome e serem seus servos,
se guardarem o sábado, sem o profanarem,
se forem fiéis à minha aliança,
hei-de conduzi-los ao meu santo monte,
hei-de enchê-los de alegria na minha casa de oração.
Os seus holocaustos e os seus sacrifícios
serão aceites no meu altar, porque a minha casa
será chamada ‘casa de oração para todos os povos’».
Palavra do Senhor!
Salmo: LOUVADO SEJAIS, SENHOR, PELOS POVOS DE TODA A TERRA.

Sua alma é engrandecida pelo amor supremo,
Pois a alegria é plena do Espírito Divino,
Porque o mundo a chamará Senhora Bendita,
Porque da sua boca nasce o anúncio, por um belo hino.
És glorificada no Céu de corpo e alma,
Porque em Cristo és mãe e santificada,
Por isso o nosso culto a ti elevamos felizes,
Porque és a primeira cristã de vitória alcançada.
Rogai por nós, nos vales dos nossos sofrimentos,
Mãe da profecia e cheia do belo cantar de amor,
Ensina-nos a sermos vazios de nós e cheios da Graça,
Como servos atentos e santos de Nosso Senhor.
(Autor:Francisco Eraldo)
Regina Figueiredo

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
É a vós, os gentios, que eu falo:
Enquanto eu for Apóstolo dos gentios,
procurarei prestigiar o meu ministério,
a ver se provoco o ciúme dos homens da minha raça
e salvo alguns deles.
Porque, se da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo,
o que será a sua reintegração senão uma ressurreição de entre os mortos?
Porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis.
Vós fostes outrora desobedientes a Deus e agora alcançastes misericórdia,
devido à desobediência dos judeus.
Assim também eles desobedecem agora, de modo que, devido à misericórdia
obtida por vós, também eles agora alcancem misericórdia.
Efectivamente, Deus encerrou a todos na desobediência,
para usar de misericórdia para com todos.
Palavra do Senhor!

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo,
Jesus retirou-Se para os lados de Tiro e Sidónia.
Então, uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores,
começou a gritar:
«Senhor, Filho de David, tem compaixão de mim.
Minha filha está cruelmente atormentada por um demónio».
Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra.
Os discípulos aproximaram-se e pediram-Lhe:
«Atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós».
Jesus respondeu:
«Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel».
Mas a mulher veio prostrar-se diante d’Ele, dizendo:
«Socorre-me, Senhor».
Ele respondeu:
«Não é justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos cachorrinhos».
Mas ela insistiu:
«É verdade, Senhor; mas também os cachorrinhos
comem das migalhas que caem da mesa de seus donos».
Então Jesus respondeu-lhe:
«Mulher, é grande a tua fé. Faça-se como desejas».
E, a partir daquele momento, a sua filha ficou curada.

Acredita, sem qualquer promessa ou consolação. Persevera, resiste, espera, insiste! Confia até ao fim, mendigando como pobre filha e rica mãe, uma migalha, na
qual vê escondido o fermento inteiro, do pão universal da salvação!
E assim mesmo clamou, perseverou, prosseguiu, sofreu, confiou, humilhou-se
e prostrou-se aos pés de Cristo, numa súplica confiante «salva-me, Senhor». E
com isto encontrou o que desejou, no seu pedido de socorro!
PENSAMENTO DA SEMANA
“Tudo quanto pudermos dizer em louvor de Maria Santíssima é pouco em relação
ao que merece por sua dignidade de Mãe de Deus.” (Santo Agostinho)
ANEDOTA
O pai diz para o filho:
– Filho, quando entrares no autocarro, dizes que tens 9 anos.
O filho pergunta: – Mas, pai, eu não tenho 10 anos?
Responde o Pai:
– Mas se disseres que tens 10 anos eu vou ter que pagar a tua viagem.
Quando entram no autocarro, o motorista pergunta:
- Quantos anos tens? - Tenho 9.
- Quando fazes os 10? - Quando eu descer do autocarro!
AVISOS DA SEMANA
1. MATRÍCULAS E RENOVAÇÕES NA CATEQUESE: vão decorrer de 1-15 de setembro.

Palavra da Salvação!

COMENTÁRIO
Depois de Pedro, o homem forte, censurado pela sua «pouca fé», eis-nos diante de uma mulher frágil, uma mulher só e sem nome, a quem Jesus diz, sem papas
na língua: «é a grande a tua fé»! O exemplo de fé não nos vem assim de nenhuma
judia piedosa, mas de uma mulher estrangeira, em situação irregular. A grandeza
da fé não nos vem de nenhuma distinta senhora da terra, mas de uma pobre plebeia, uma mulher cananeia, oriunda de terra inimiga e imunda, donde se diria que
não viria “nem bom vento, nem bom casamento”!
Mas é grande a sua fé! E porquê? Porque apesar de Jesus não dar quaisquer
sinais de emoção, ela não arreda pé! Não se sente, nem se ressente, perante o
silêncio frio ou quente de Jesus! A sua fé, já não se abala, com uma boa ou má fala
do Mestre! A sua fé, não cresce, nem desaparece, por causa do mau feitio de
qualquer um dos seus discípulos. A sua fé já não está condicionada, pela resposta
mal ou bem-educada, de uma comunidade desconfiada! A Mulher ultrapassou,
em cheio, o vazio da fé! Quer dizer, a cananeia está segura de Jesus! Conhece-O e
reconhece-O. Por isso, nada mais a demove da certeza firme de ser atendida!

2. INSCRIÇÕES DE ADULTOS PARA CRISMAS: estão abertas as inscrições para
crisma de adultos. Quem estiver interessado, e em condições canónicas para poder realizar o sacramento da Confirmação deve fazê-lo, até ao final de
agosto, mediante uma pequena entrevista com o pároco, junto do senhor
diácono António Fernandes. As catequeses preparatórias começam no dia
5 de setembro às 17h00. O crisma será a 24 de outubro, às 18h30.
3. COLHEITA DE SANGUE: está a decorrer hoje a colheita de sangue, pelo Instituto Português de Sangue, das 09h00 às 13h00 no local habitual.
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