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“ESCUTAR COM O CORAÇÃO”
Editorial
“ Se hoje ouvirdes a voz do Senhor não fecheis os vossos
corações”,este é um apelo que nos é feito todos os dias.
Este “hoje” é a nossa própria vida na qual recebemos o
amor de Deus e com o qual podemos renovar “ a nossa
aliança com a fidelidade de Deus”.
Ouvir com o coração pode parecer-nos estranho, pois
temos dois ouvidos, mas ouvir com o coração é ouvir com
carinho e amor.
Aproxima-se o novo ano pastoral e com ele muito trabalho. É necessário muito
empenho de toda a comunidade.
Quando nos é feito um apelo para ajudar ou colaborar em algo, ouvimos esse
apelo com os ouvidos e a resposta é quase automática: “Não tenho tempo! Não
sei fazer! Não me quero comprometer!”
É hora de mudar a nossa atitude!
Devemos ouvir estes apelos com o coração, esse músculo que nos faz viver e
que nós associamos ao amor. Se o coração é amor, tudo se consegue. O tempo
surge, a habilidade desperta e o compromisso faz de nós melhores pessoas e mais
felizes.
Deus está sempre disponivel para nós. Não fechemos o nosso coração aos Seus
apelos. Deixemos o Espírito Santo actuar em nós, deixemo-nos transformar.
Diz-nos o Papa Francisco que a grande tentação humana reside em “deixar para
amanhã” e o não reconhecimento de que “ o amanhã poderá não existir”.
A Igreja é obra de Deus, tal como nós e é hoje que ela precisa de cada um de
nós, independentemente das nossas diferenças, formas de pensar, divergência de
opiniões e temperamento. Com humildade tudo se consegue.
A infidelidade ao amor a Cristo e aos irmãos é precisamente, o pecado, que gera
a divisão e a desunião que faz sangrar a Igreja.
O que nos leva á critica, á má-língua, aos mexericos, às queixinhas e aos boatos?
É o tempo que temos em demasia e que podíamos aproveitar para trabalhar na
obra do Senhor. Sejamos membros activos desta Igreja que a todos acolhe.
Santo Agostinho diz:” Tu, Deus, fizeste o meu coração para Ti e o meu coração
não terá paz se não repousar em Ti”.
Regina Figueiredo

Leitura da Profecia de Ezequiel
Eis o que diz o Senhor:
«Filho do homem,
coloquei-te como sentinela na casa de Israel.
Quando ouvires a palavra da minha boca,
deves avisá-los da minha parte.
Sempre que Eu disser ao ímpio: 'Ímpio, hás-de morrer',
e tu não falares ao ímpio para o afastar do seu caminho,
o ímpio morrerá por causa da sua iniquidade,
mas Eu pedir-te-ei contas da sua morte.
Se tu, porém, avisares o ímpio,
para que se converta do seu caminho,
e ele não se converter,
morrerá nos seus pecados,
mas tu salvarás a tua vida».
Palavra do Senhor!
Salmo: HOJE SE ESCUTARDES A VOZ DO SENHOR,
NÃO FECHEIS OS VOSSOS CORAÇÕES, (Bis)
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Não devais a ninguém coisa alguma,
a não ser o amor de uns para com os outros,
pois, quem ama o próximo, cumpre a lei.
De facto, os mandamentos que dizem:
«Não cometerás adultério, não matarás,
não furtarás, não cobiçarás»,
e todos os outros mandamentos,
resumem-se nestas palavras:
«Amarás ao próximo como a ti mesmo».
A caridade não faz mal ao próximo.
A caridade é o pleno cumprimento da lei.
Palavra do Senhor!

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus

PENSAMENTO DA SEMANA
Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura corações disponíveis.
(Papa Francisco)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós.
Se te escutar, terás ganho o teu irmão.
Se não te escutar, toma contigo mais uma ou duas pessoas,
para que toda a questão fique resolvida
pela palavra de duas ou três testemunhas.
Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à Igreja;
e se também não der ouvidos à Igreja,
considera-o como um pagão ou um publicano.
Em verdade vos digo: tudo o que ligardes na terra será ligado no Céu;
e tudo o que desligardes na terra será desligado no Céu.
Digo-vos ainda:
Se dois de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa,
ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos Céus.
Na verdade, onde estão dois ou três reunidos em meu nome,
Eu estou no meio deles».
Palavra da Salvação!

ANEDOTA
Uma noite de verão, o Joãozinho não conseguia dormir e queixou-se ao seu pai:
- Papá, os mosquitos estão-me a picar!
O pai respondeu: - Então, apaga a luz.
Passado um bocado, entra no quarto um pirilampo e o Joãozinho levanta-se,
furioso: - Papá, os mosquitos agora vêm com lanternas!!!

Avisos da Semana
1. PREPARAÇÃO INTENSIVA PARA OS CRISMANDOS: Os candidatos ao crisma
do próximo dia 24 de outubro já iniciaram a sua preparação específica intensiva no dia 05. 09 (sábado) às 17h00.

COMENTÁRIO
“Dêmos o primeiro passo”. Este foi o lema da viagem do Papa à Colômbia, em
2017. “É sempre preciso dar um primeiro passo para qualquer atividade e projeto”. Dar o primeiro passo, destaca o Papa Francisco, “encoraja-nos a sair ao
encontro do outro e a estender a mão, dando um sinal de paz”.
Creio que esta mensagem, em perfeita sintonia com o Evangelho, desafia-nos,
em tudo e sempre, a deixarmo-nos mover e comover pelo amor de Deus, e nunca
pela indiferença ou pelo ressentimento destrutivos, pela ira ou pelo rancor, que
só fazem mal e nos levam a insultar e a agredir.
A atitude é de delicadeza, prudência, humildade e atenção àquele que cometeu uma culpa, evitando que as palavras possam ferir e até matar o irmão. Este
modo de agir chama-se correção fraterna: ela não é uma reação, a quente ou a
frio, à ofensa de que se foi vítima, mas é movida pela caridade, isto é, pelo amor
de Deus ao irmão, que queremos de volta. Isso mesmo faz-nos dar menos importância à ofensa recebida e mais cuidado na cura da ferida aberta pelo pecado.
Em tudo e sempre o que nos move não é a superioridade moral sobre o outro,
porque somos pecadores como ele. O que nos move na correção fraterna é o
regresso do irmão à verdade e a sua integração na comunidade. É sempre o
amor de Deus, que nos move e comove, à correção, ao perdão e à reconciliação!
Por isso, movidos pelo amor de Deus, e por mais nada, saibamos dar o primeiro
passo, pé adiante, mão estendida! (PMS)

2. INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE DE ADULTOS: Continuam abertas, as inscrições para a catequese de adultos que desejarem receber Batismo, Primeira
Comunhão e Crisma. As inscrições realizam-se no Secretariado da Catequese.
3. REUNIÕES DOS 3 SETORES DO CONSELHO PASTORAL
(Evangelização, Liturgia e Sociocaritativo)
Serão no dia 08.09 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 15.09, pelas 21h00.
5. PRIMEIRAS COMUNHÕES: vamos tentar realizar as primeiras comunhões do
ano 2019-2020 em 19 e 20 de setembro, às 16h00. A preparação espiritual e
primeiras confissões serão no dia 18.09, às 18h00.
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