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“CUIDAR DA CASA COMUM”
Editorial
Nas redes sociais, lemos com frequência criticas e
desabafos de cidadãos que se insurgem contra os
serviços municipais, que não fazem a limpeza das ruas,
em que os passeios são autênticas lixeiras. Os caixotes do lixo estão a
abarrotar…Têm razão na sua indignação, mas temos que reconhecer que os
cidadãos são também os responsáveis por essa situação.
Hoje só queremos ter direitos, esquecemo-nos que também temos
deveres!
Se o lixo fosse acondicionado correctamente em sacos fechados e
colocados no sitio certo, talvez as nossas ruas não fossem a vergonha que
são. É só reparar na quantidade de máscaras que encontramos no chão,
isto para não falar de outros objectos com que nos deparamos. O civismo é
um dever de cada cidadão.
Diz-nos o Papa Francisco, na sua Encíclica “Laudato Si”, no numero 8: O
Patriarca Bartolomeu tem-se referido particularmente à necessidade de
cada um se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta, porque
«todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos», somos
chamados a reconhecer «a nossa contribuição – pequena ou grande – para
a desfiguração e destruição do ambiente. Sobre este ponto, ele pronunciou-se repetidamente, de maneira firme e encorajadora, convidando-nos a
reconhecer os pecados contra a criação: Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação de Deus; quando os seres humanos comprometem a integridade da terra e contribuem para a mudança climática,
desnudando a terra das suas florestas naturais ou destruindo as suas zonas
húmidas; quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar...
tudo isso é pecado». Porque «um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus ”.
Regina Figueiredo

Leitura do Livro de Ben-Sirá
O rancor e a ira são coisas detestáveis, e o pecador é mestre nelas.
Quem se vinga sofrerá a vingança do Senhor,
que pedirá minuciosa conta de seus pecados.
Perdoa a ofensa do teu próximo
e, quando o pedires, as tuas ofensas serão perdoadas.
Um homem guarda rancor contra outro e pede a Deus que o cure?
Não tem compaixão do seu semelhante
e pede perdão para os seus próprios pecados?
Se ele, que é um ser de carne, guarda rancor,
quem lhe alcançará o perdão das suas faltas?
Lembra-te do teu fim e deixa de ter ódio;
pensa na corrupção e na morte, e guarda os mandamentos.
Recorda os mandamentos e não tenhas rancor ao próximo;
pensa na aliança do Altíssimo e não repares nas ofensas que te fazem.
Palavra do Senhor!

SALMO: O SENHOR É CLEMENTE E CHEIO DE COMPAIXÃO!
É CLEMENTE E CHEIO DE COMPAIXÃO

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo.
Se vivemos, vivemos para o Senhor,
e se morremos, morremos para o Senhor.
Portanto, quer vivamos quer morramos, pertencemos ao Senhor.
Na verdade, Cristo morreu e ressuscitou
para ser o Senhor dos vivos e dos mortos.
Palavra do Senhor!

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-Lhe:
«Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até sete vezes?».
Jesus respondeu:
«Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete.
Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei
que quis ajustar contas com os seus servos.
Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que devia dez mil talentos.
Não tendo com que pagar, o senhor mandou que fosse vendido,
com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida.
Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo:
‘Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei’.
Cheio de compaixão, o senhor daquele servo
deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida.
Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia cem denários.
Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: ‘Paga o que me deves’.
Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo:
‘Concede-me um prazo e pagar-te-ei’.
Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender, até que pagasse tudo quanto devia.
Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes
e foram contar ao senhor tudo o que havia sucedido.
Então, o senhor mandou-o chamar e disse:
‘Servo mau, perdoei-te tudo o que me devias, porque mo pediste.
Não devias, também tu, compadecer-te do teu companheiro,
como eu tive compaixão de ti?’.
E o senhor, indignado, entregou-o aos verdugos,
até que pagasse tudo o que lhe devia.
Assim procederá convosco meu Pai celeste,
se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração».
Palavra da Salvação!

Comentário
Ora, «setenta vezes sete» não é uma conta que se faça de cabeça. Porque o
perdão – está visto – é uma operação sem cálculo do coração, e resulta simplesmente do amor elevado ao infinito. E por isso não conhece limites. Nem se ajusta
à lógica humana do dever/haver; do receber/merecer.
É um dom gratuito do amor. E por isso um dom total e absoluto, da parte de
Deus. E espera-se igualmente que, desmedido e do íntimo do coração, da parte
dos homens. (PMS)

PENSAMENTO DA SEMANA
O grande risco do mundo atual é a tristeza individualista, que brota do coração mesquinho. (Papa Francisco)
ANEDOTA
Um Alentejano a falar com a mulher diz-lhe:
- Ó Maria, prepara-me uma roupa que eu quero tomar banho, já que depois
tenho de ir tratar dos negócios!
A esposa prepara a roupa como solicitado pelo marido e coloca-a na casa de
banho.
Quando o homem vai tomar banho e começa a correr água, ele grita:
- Ó Maria, traz-me o champô.
Responde ela: - Ah homem, então o champô está aí na casa de banho!
Diz ele: - Aff, isto é para cabelos secos e eu já molhei a cabeça!

Avisos da Semana
1. PRIMEIRAS COMUNHÕES: Serão nos próximos dias 19 e 20.09, numa
eucaristia especial às 16h00.
2. INSCRIÇÕES PARA A CATEQUESE DE ADULTOS: Continuam abertas, até
ao fim do mês de setembro, as inscrições para a catequese de adultos
que desejarem receber Batismo, Primeira Comunhão e Crisma. As inscrições realizam-se no Secretariado da Catequese.
3. ABERTURA DO ANO PASTORAL: Será no dia 27.09, às 11,00h.
4. ABERTURA DO ANO CATEQUÉTICO: Será nos dias 03/04.10
5. CONSELHO PERMANENTE: Será na terça-feira, dia 15.09 às 21H00. Os
coordenadores de cada setor, passam a ser membros deste órgão do
Conselho Pastoral Paroquial, por inerência de cargo.
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