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TOME A SUA CRUZ E SIGA-ME
Editorial
Muitas pessoas interpretam a “cruz”como um fardo que
devem carregar nas suas vidas, tal como um trabalho ingrato,
uma doença, uma dificuldade de relacionamento, de violência
doméstica ou social. Ouvimos muitas vezes a expressão: “Esta é
a minha cruz, que tenho que carregar…”
Quando Jesus carregou a Sua cruz até ao Calvário, para ser crucificado, ninguém
via a cruz como um fardo a carregar, mas antes a morte pelos meios mais
dolorosos e humilhantes a que o ser humano pode ser exposto.
Quando Jesus nos diz:”tome a sua cruz e siga-me”, essa expressão tem outro
significado. Não devemos recuar quando a vontade de Deus não se pode cumprir
semo sofrimento.
Nós cristãos devemos ver a cruz como um simbolo de perdão, de graça e de
amor.
“tome a sua cruz e siga-me”, é um apelo à rendição absoluta. Embora a chamada
seja difícil, a recompensa é imcomparável.
Todo o cristão deve abraçar a cruz na vocação pessoal, aceitando alegremente
todas as “exigências”efectuadas.
Como casados, na aceitação dos filhos, na sua educação na fé e na fidelidade.
Tendo abraçado o celibato por amor do reino dos Céus, devem compreender
que o Senhor os tomou livres para amar mais.
Abraçar a cruz do trabalho, na pontualidade, na disponibilidade, no
relacionamento com os colegas e aproveitar cada minuto com alegria, pensando
naqueles que queriam ter um emprego e não têm.
Abraçar a cruz duma amizade sincera. Abraçar cada chamamento com alegria,
disponibilidade e humildade.
O que segue Jesus, não vive fechado no seu cantinho, a olhar para si mesmo,
indiferente aos dramas que se passam à sua volta, insensível às necessidades dos
irmãos; mas vive para Deus, na solidariedade, na partilha e no serviço aos irmãos.
O que segue Jesus é aquele que está disposto a dar a vida para que os seus
irmãos sejam mais livres e felizes.
O cristão fiel não tem medo de lutar contra a injustiça, a exploração, a miséria, e
o pecado.
Regina Figueiredo

Leitura do Livro de Jeremias
Vós me seduzistes, Senhor, e eu deixei-me seduzir;
Vós me dominastes e vencestes.
Em todo o tempo sou objecto de escárnio,
toda a gente se ri de mim;
porque sempre que falo é para gritar e proclamar:
«Violência e ruína!».
E a palavra do Senhor tornou-se para mim
ocasião permanente de insultos e zombarias.
Então eu disse: «Não voltarei a falar n’Ele,
Não falarei mais em seu nome».
Mas havia no meu coração um fogo ardente,
comprimido dentro dos meus ossos.
Procurava contê-lo, mas não podia.

Palavra do Senhor!
Salmo: A MINHA ALMA TEM SEDE DE VÓS, MEU DEUS.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus,
que vos ofereçais a vós mesmos
como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus,
como culto espiritual.
Não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos,
pela renovação espiritual da vossa mente,
para saberdes discernir, segundo a vontade de Deus,
o que é bom, o que Lhe é agradável,
o que é perfeito.
Palavra do Senhor!

Dito de outro modo, a fé não é, para ninguém, um título garantido ou de garantia. Não é um valor seguro, nem um seguro de valores. A fé começa e recomeça todos os dias, como o amor, que nunca entra de férias! (PMS).

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Jesus começou a explicar aos seus discípulos
que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos,
dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas;
que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia.
Pedro, tomando-O à parte, começou a contestá-l’O, dizendo:
«Deus Te livre de tal, Senhor! Isso não há-de acontecer!».
Jesus voltou-Se para Pedro e disse-lhe:
«Vai-te daqui, Satanás.
Tu és para mim uma ocasião de escândalo,
pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens».
Jesus disse então aos seus discípulos:
«Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-Me.
Pois quem quiser salvar a sua vida há-de perdê-la;
mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la.
Na verdade, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro,
se perder a sua vida? Que poderá dar o homem em troca da sua vida?
O Filho do homem há-de vir na glória de seu Pai, com os seus Anjos,
e então dará a cada um segundo as suas obras».

PENSAMENTO DA SEMANA
“Ser cristão não se reduz a cumprir mandamentos, mas é deixar que Cristo tome
posse da nossa vida e a transforme.” (Papa Francisco)
ANEDOTA
Dois velhinhos conversam num asilo:
– Amigo, eu tenho 83 anos e estou cheio de dores e problemas. Você deve ter mais
ou menos a minha idade. Como é que se sente? – Como um recém-nascido!
- Como um recém-nascido?
- É. Sem cabelo, sem dentes e acho que acabei de fazer chichi nas calças…
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Palavra da Salvação!

Comentário
Este mês de agosto, na liturgia, pareceu ter sido mais o mês da fé, do que o
mês das férias! A fé veio-nos, domingo a domingo, à tona da água da Palavra,
sobretudo a partir da figura de Pedro, com os seus altos e baixos, os seus avanços
e recuos, tal como o tempo incerto e as flutuações da ondulação do mar, neste
mês de Verão!
Mas, não é assim. Pedro, o rude pescador, que tinha já as chaves do Reino na
mão, volta a meter água! Bastou Jesus começar a desenhar, pela primeira vez, a
forma da Cruz, na vida do Messias, para Pedro O começar a contestar. Agarrado à
lógica deste mundo, não entrava na cabeça de Pedro que «o Messias, o Filho de
Deus vivo» pudesse enfrentar os inimigos, com a força desarmada e desarmante
do amor.
A fé cristã não é, portanto, apenas um sentimento religioso de grande entusiasmo, sobretudo em momentos mais emotivos ou significativos, mas torna-se, dia
a dia, um seguimento exigente e permanente de Cristo!

4.

5.

6.
7.

AVISOS DA SEMANA
INÍCIO DA PREPARAÇÃO INTENSIVA PARA OS CRISMANDOS: Os candidatos ao crisma do próximo dia 28 de outubro iniciam a sua preparação específica intensiva no dia 05. 09 (sábado) às 17h00.
ADORAÇÃO EUCARÍSTICA: no próximo dia 03.09, pelas 21,00h, celebramos a adoração eucarística, por ser a primeira quinta-feira do mês.
PRIMEIRO SÁBADO DE SETEMBRO: Será no dia 5.09. Rezamos o rosário antes da santa Missa (08h30). Está a cargo das legionárias da paróquia.
INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE DE ADULTOS: Continuam abertas,
no secretariado da catequese, as inscrições para a catequese de adultos que desejarem receber Batismo, Primeira Comunhão e Crisma.
REUNIÕES DOS 3 SETORES DO CONSELHO PASTORAL
Serão no dia 08.09 às 21h00. Visam avaliar o ano pastoral transato e
apresentar propostas para o próximo ano 2020/2021.
SECRETARIADO PERMANENTE DE OUTONO: Será a 15.09, pelas
21h00.
PRIMEIRAS COMUNHÕES: as primeiras comunhões do ano 2019-2020
serão a 19 e 20 de setembro, às 16h00.
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