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UM ANO CHEIO DE MISSÃO

Olá, amigos, Saudações em Cristo.
Estamos em pleno outubro e ano missionário.
A Conferência Episcopal Portuguesa decidiu que, de outubro de 2018 a
outubro de 2019, Portugal viverá um
intenso Ano Missionário. É a resposta
lusa à vontade do Papa Francisco fazer
de outubro de 2019 um Mês Missionário Extraordinário. Esta ‘Igreja em
saída’, na direção das periferias e
margens, não pode parar o seu impulso missionário e solidário.
Na 3ª Exortação Apostólica,” Alegrai-vos e exultai”, o Papa Francisco
recorda à Igreja o texto mais emblemático dos Evangelhos: ‘As BemAventuranças são como que o bilhete
de identidade do cristão’.
‘Estas palavras de Jesus estão decididamente contracorrente ao que é
habitual, àquilo que se faz na sociedade’. ‘O Evangelho convida-nos a reconhecer a verdade do nosso coração
para ver onde colocamos a segurança
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da nossa vida’. ‘Ser pobre de coração:
isto é santidade’. ‘Reagir com humilde
mansidão: isto é santidade’. ‘Saber
chorar com os outros: isto é santidade’. ‘Buscar a justiça com fome e sede:
isto é santidade’. ‘Olhar e agir com
misericórdia: isto é santidade’. ‘Manter o coração limpo de tudo o que
mancha o amor: isto é santidade’.
‘Semear a paz ao nosso redor: isto é
santidade’. ‘Abraçar diariamente o
caminho do Evangelho, mesmo que
nos acarrete problemas: isto é santidade’.
Maria é um modelo perfeito de
Missão. Lembra o Papa Francisco:
‘Viveu como ninguém as Bemaventuranças de Jesus. É a mais abençoada dos santos entre os santos,
aquela que nos mostra o caminho da
santidade e nos acompanha. Conversar com ela consola-nos, liberta-nos,
santifica-nos’.
Que este especial Ano Missionário
comprometa mais a Igreja na urgência
do testemunho dos valores gravados
nas páginas dos Evangelhos.

Pe. Manuel Silva

Leitura do Livro da Sabedoria

Orei e foi-me dada a prudência;
implorei e veio a mim o espírito de sabedoria.
Preferi-a aos cetros e aos tronos
e, em sua comparação, considerei a riqueza como nada.
Não a equiparei à pedra mais preciosa,
pois todo o ouro, à vista dela, não passa de um pouco de areia
e, comparada com ela, a prata é considerada como lodo.
Amei-a mais do que a saúde e a beleza
e decidi tê-la como luz, porque o seu brilho jamais se extingue.
Com ela me vieram todos os bens
e, pelas suas mãos, riquezas inumeráveis.
Palavra do Senhor!
Refrão: “ENCHEI-NOS DA VOSSA MISERICÓRDIA: SERÁ ELA A NOSSA ALEGRIA.”
Leitura da Epístola aos hebreus
Irmãos:
Jesus, que, por um pouco, foi inferior aos Anjos,
vemo-l’O agora coroado de glória e de honra
por causa da morte que sofreu,
pois era necessário que, pela graça de Deus,
experimentasse a morte em proveito de todos.
Convinha, na verdade, que Deus, origem e fim de todas as coisas,
querendo conduzir muitos filhos para a sua glória,
levasse à glória perfeita, pelo sofrimento, o Autor da salvação.
Pois Aquele que santifica e os que são santificados
procedam todos de um só.
Por isso não Se envergonha de lhes chamar irmãos.
Palavra do Senhor

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele tempo,
ia Jesus pôr-Se a caminho, quando um homem se aproximou correndo,
ajoelhou diante d’Ele e Lhe perguntou:
«Bom Mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna?»
Jesus respondeu: «Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus.
Tu sabes os mandamentos: ‘Não mates; não cometas adultério; não roubes;
não levantes falso testemunho; não cometas fraudes; honra pai e mãe’».
O homem disse a Jesus:
«Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude».
Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu:
«Falta-te uma coisa: vai vender o que tens,
dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no Céu. Depois, vem e segue-Me».
Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante
e retirou-se pesaroso, porque era muito rico.
Então Jesus, olhando à volta, disse aos discípulos:
«Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus!»
Os discípulos ficaram admirados com estas palavras.
Mas Jesus afirmou-lhes de novo:
«Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus!
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que um rico entrar no reino de Deus».
Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros:
«Quem pode então salvar-se?»
Fitando neles os olhos, Jesus respondeu:
«Aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível».
Pedro começou a dizer-Lhe: «Vê como nós deixámos tudo para Te seguir».
Jesus respondeu: «Em verdade vos digo:
Todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras,
por minha causa e por causa do Evangelho,
receberá cem vezes mais, já neste mundo,
em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras,
juntamente com perseguições, e, no mundo futuro, a vida eterna».
Palavra da Salvação

MEDITANDO…
Os apóstolos tinham com que ficar desconcertados… e nós com eles!
É verdadeiramente necessário abandonar tudo, nada possuir, ser “pobre
como Job”, ou como Francisco de Assis, para ser discípulo de Cristo? …
…Religião severa e exigente, sem dúvida, que tinha a sua grandeza. Ora, Jesus convida o homem rico a passar para outro registo. De repente, não se trata
de vida eterna a ganhar, mas de seguir Jesus. Como se a vida eterna fosse estar
com Jesus!
Eis a grande transformação que Jesus vem provocar. Não se trata primeiro
de fazer esforços para obedecer a mandamentos, trata-se primeiro de entrar
numa relação de amor com Jesus. Mais profundamente ainda, trata-se primeiro de descobrir que Jesus, Ele em primeiro lugar, nos ama. Eis porque a referência de Marcos é fundamental: “Jesus olhou para ele com simpatia (amor)”.
É este olhar que transforma tudo. Jesus quer fazer compreender ao homem
rico que lhe falta o essencial: deixar-se amar em primeiro lugar, descobrir que
todos os seus bens materiais nunca poderão preencher esta necessidade vital
para todo o homem de ser amado. Senão, é impossível aprender a amar.
As riquezas são mesmo um obstáculo ao amor, porque este, para ser verdadeiro, diz ao outro: “Preciso de ti. Sem ti, serei pobre em humanidade”. As
riquezas do homem impediram-no de ler tudo isto no olhar de Jesus.
O homem partiu. Mas Jesus não lhe retirou o seu amor, acompanhou-o
sempre com o seu olhar de amor, como o pai do filho pródigo. (fonte:
www.dehonianos.org)

Pensamento da semana
“O primeiro efeito de um excessivo amor pela riqueza
é a perda da própria personalidade.
Quanto menos se amam as coisas, mais se é pessoa”. (Vitaliano Brancati)
Anedota da semana
MOEDAS RARAS?
“Entre amigos. Dizia um: - Há tipos que enriquecem por terem moedas raras!
Acrescenta o outro: - Pois é. Em contrapartida, há cada vez mais os
que empobrecem por lhes serem raras as moedas”
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