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Leitura do Livro de Isaías

“E vós quem dizeis que Eu sou?”
EDITORIAL
Os discípulos tiveram alguma dificuldade em responder a
esta questão colocada por Jesus.
Hoje, Ele também nos questiona acerca do que sabemos
sobre Ele, que importância tem na nossa vida, qual o nosso
testemunho, qual a nossa vivência de fé?
Obviamente que o que nos ensinam na catequese, o que
vivemos em comunidade, as nossas renovações de fé, são
essenciais. Mas de pouco valem se não fizermos a experiência de encontro pessoal com Ele, conhecê-LO, acolhê-LO, amá-Lo na nossa casa e na nossa vida.
A pergunta hoje é para cada um de nós:”e tu quem dizes que Eu sou, quem Sou
Eu para ti?”
Não basta a certidão de Batismo para se ser verdadeiramente cristão, como não
basta a certidão de nascimento para nos inserirmos na família. Quantas famílias,
unidas por laços de sangue, pela pertença biológica, vivem aos encontrões, atropelos e indiferentes uns aos outros. Pais que não falam com os filhos. Filhos que
não querem saber dos Pais, ou dos irmãos. Por outras palavras, se os laços de
sangue são importantes e identificadores, muito mais importantes são: os laços
afetivos, o amor, o diálogo, a compreensão, o apoio nos momentos difíceis a festa
nos momentos de bonança, a união e a solidariedade.
A certidão de Batismo também diz que somos cristãos. Mas, se nos deixarmos
arrastar pelo comodismo, pelas opiniões do facilitismo, pela hipocrisia, pela falta
de humildade, pela falsidade, pela pandemia, somos como árvores sem raízes,
como casas construídas na areia, sem força para viver nos valores que nos identificam como crentes cristãos.
Que adianta dizer que somos cristãos se mantemos Deus à margem da nossa
vida e nos mantemos á margem do compromisso comunitário, espaço vital para
aprofundar e partilhar, celebrar e amadurecer, confrontar e viver a fé?
Onde estão hoje os cristãos se a Igreja está vazia nas celebrações litúrgicas? se
os coros são reduzidos ou inexistentes?, se os leitores são sempre os mesmos?, se
as crianças e os jovens desistiram da catequese e da Eucaristia?,
Afinal quem é Jesus para mim? O que quer de mim? Onde está o meu compromisso batismal e a minha profissão de fé?
Regina Figueiredo

Eis o que diz o Senhor a Chebna, administrador do palácio:
«Vou expulsar-te do teu cargo, remover-te do teu posto.
E nesse mesmo dia chamarei o meu servo Eliacim, filho de Elcias.
Hei-de revesti-lo com a tua túnica, hei de pôr-lhe à cintura a tua faixa,
entregar-lhe nas mãos os teus poderes.
E ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá.
Porei aos seus ombros a chave da casa de David:
há-de abrir, sem que ninguém possa fechar;
há-de fechar, sem que ninguém possa abrir.
Fixá-lo-ei como uma estaca em lugar firme,
e ele será um trono de glória para a casa de seu pai».
Palavra do Senhor!
Salmo: PELA VOSSA MISERICÓRDIA,
NÃO NOS ABANDONEIS, SENHOR.
(bis)

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Como é profunda a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus!
Como são insondáveis os seus desígnios
e incompreensíveis os seus caminhos!
Quem conheceu o pensamento do Senhor?
Quem foi o seu conselheiro?
Quem Lhe deu primeiro,
para que tenha de receber retribuição?
D’Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas.
Glória a Deus para sempre. Amén.
Palavra do Senhor!

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe
e perguntou aos seus discípulos:
«Quem dizem os homens que é o Filho do homem?».
Eles responderam: «Uns dizem que é João Baptista, outros que é Elias,
outros que é Jeremias ou algum dos profetas».
Jesus perguntou: «E vós, quem dizeis que Eu sou?».
Então, Simão Pedro tomou a palavra e disse:
«Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo».
Jesus respondeu-lhe:
«Feliz de ti, Simão, filho de Jonas,
porque não foram a carne e o sangue que to revelaram,
mas sim meu Pai que está nos Céus.
Também Eu te digo: Tu és Pedro;
sobre esta pedra edificarei a minha Igreja,
e as portas do Inferno não prevalecerão contra ela.
Dar-te-ei as chaves do reino dos Céus:
tudo o que ligares na terra será ligado nos Céus,
e tudo o que desligares na terra será desligado nos Céus».
Então, Jesus ordenou aos discípulos
que não dissessem a ninguém que Ele era o Messias.
Palavra da Salvação!
COMENTÁRIO
E VÓS QUEM DIZEIS QUE EU SOU?
A pergunta repete-se, como numa espécie de segunda chamada, no exame de
ciência da fé! Já a tínhamos escutado, por ocasião da Festa de São Pedro, mas ela
volta à prova, sem esperar pelo fim das férias, não vá a fé esfriar, como agora a
água do mar. Jesus pede-nos, no seio e no meio de uma comunidade, uma resposta de fé, que é mais do que um discurso, uma opinião. É uma adesão, um ato de
confiança, uma decisão, uma profissão de fé, que se traduz em experiência de
descoberta e encontro, em seguimento, em missão! Desta amizade com Jesus,
nascerá também o impulso que nos leva a dar testemunho da fé, nos mais diversos ambientes, incluindo nos lugares onde prevalece a rejeição ou a indiferença!
(PMS)

PENSAMENTO DA SEMANA

Se nos comportarmos como filhos de Deus, sentimo-nos amados por Ele, a
nossa vida será nova, cheia de serenidade e de alegria. (Papa Francisco)
ANEDOTA
Um sujeito vai a um restaurante e pede galinha. Quando o prato chega ele reclama:
– Esta galinha tem uma perna maior que a outra, não quero isto!
Pergunta do empregado:
– Mas, o senhor vai comer a galinha ou vai dançar kizomba com ela?

AVISOS DA SEMANA
1. INÍCIO DA PREPARAÇÃO INTENSIVA PARA OS CRISMANDOS: Os candidatos ao crisma do próximo dia 28 de outubro iniciam sua preparação específica intensiva no dia 05 de setembro (sábado) às 17h.
2. INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE DE ADULTOS: Estão abertas, até ao
fim do mês de agosto, as inscrições para a catequese de adultos que
desejarem receber Batismo, Primeira Comunhão e Crisma. As inscrições realizam-se no Secretariado da Catequese.
A abertura do ano catequético será nos dias 03/04 de Outubro.
3. REUNIÕES DOS 3 SETORES DO CONSELHO PASTORAL:
(Evangelização, Liturgia e Sociocaritativo)
Serão no dia 09 de setembro às 21h00.
Visam avaliar o ano pastoral transato e apresentar propostas para o
próximo ano 2020/2021.
4. SECRETARIADO PERMANENTE DE OUTONO: Este órgão do Conselho
Pastoral vai realizar a sua reunião ordinária de Outono a 16.09, 21h00.
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