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D. José Tolentino Mendonça afirmou no
Encontro Internacional das Equipas de Nossa
senhora que é necessário não ficar por uma
“moral fria, de escritório” e que cada família é
chamada a ser “um laboratório de
misericórdia”.
“Na ‘Amoris Laetitia’, o Papa Francisco
desafia-nos a não ficarmos por uma moral
fria, de escritório, quando nos ocupamos,
como esposos, como pais, de temas tão
delicados, como a vida, a relação entre as
pessoas, o cuidado uns dos outros, a
construção interior do projeto familiar”,
afirmou o arcebispo português.
Referindo o exortação pós-sinodal do Papa
Francisco, D. José Tolentino Mendonça
disse que é urgente descobrir ou redescobrir
“o amor misericordioso, que sempre se inclina
para compreender, perdoar, acompanhar,
esperar, e sobretudo integrar”.
“Esta é a lógica que deve permanecer na
Igreja e nas igrejas domésticas, que são as
famílias, para fazer a experiência de abrir o
coração àqueles que vivem nas mais
variadas periferias existenciais”, acrescentou.
Para o antigo vice-reitor da Universidade
Católica Portuguesa, a “experiência de
misericórdia é uma das coisas mais exigentes
e mais fascinantes da experiência de casal e
da experiência da família”.
“Cada família, a nossa família é chamada a
ser um laboratório de misericórdia”, referiu,
acrescentando que dentro de cada família
“também há periferias existenciais”.
“A nossa família é o lugar onde
experimentamos a arte tantas vezes dolorosa
e demorada da espera. Ser mãe e se pai é
colocar-se à espera e confiar, apesar de
todas as evidências”, sublinhou.
D. José Tolentino Mendonça afirmou ainda
que «quem ama incondicionalmente aprende
também a esperar incondicionalmente».
“Casais cristãos, famílias cristãs, Equipas de
Nossa Senhora, a vossa vocação e missão
não é dar muito, é dar tudo. Dar-se todos, por
inteiro. Fazer-se tudo para todos num amor
incondicional”, acrescentou. (AE180720)
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ler / escutar – acolher



Prov. 9, 1.6

Este trecho do Livro dos Provérbios
in-tegra uma secção que poderia ser
cha-mada, genericamente, “instruções
e ad-vertências” (cf. Prov 1,8-9,16).
Trata-se de um conjunto de exortações
e de ins-truções de um pai/educador,
convidan-do o filho a adquirir a
“sabedoria”. E é dentro desta secção
que nos aparece a antítese entre a
“senhora sabedoria” e a “senhora
loucura” (cf. Prov 9,1-6.13-18) – um dos
trechos emblemáticos do “Livro dos
Provérbios”. A perícopa re-ferenciada é,
precisamente, a primeira parte da
antítese (a apresentação da “senhora
sabedoria”).



Ef. 5, 15-20

O texto pertence à segunda parte da
carta aos efésios (cf. Ef 4,1-6,20).
Nessa “exortação aos baptizados”,
Paulo retoma alguns dos temas tradicionais do catecismo primitivo e convida os cristãos a deixarem a antiga forma de viver para assumir a nova,revestindo-se de Cristo (cf. Ef 4,17-31), imitando Deus (cf. Ef 4,32-5,2), passando
das trevas à luz (cf. Ef 5,3-20).

 Jo. 6, 51-58
Alguns biblistas pensam que esta parte
da oraória explicitada aqui por João, é
uma reflexão da primitiva comunidade
cristã que reinterpretou a primeira parte
do discurso, explicitando-a a partir da
celebração eucarística posterior. Na
verdade, esta parte do dito (cf. Jo 6,5158) não deve ter sido feita na sinagoga
de Cafarnaum… Ela só faz sentido
após a instituição da Eucaristia, na
(base DEHON)
última ceia.
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Igreja deve abandonar
«moral de escritório»
para «acompanhar,
esperar e sobretudo
integrar»

DEUS

DOM 12
DA PALAVRA DE DEUS
HOJE

I REIS 19, 4-8
Salmo 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 (R. 9a)
EFÉSIOS 4, 30 – 5, 2
JOÃO 6, 41-51

Interrogações
neste
DOMINGO
1
A nossa experiência profética está, muitas
vezes, marcada pelas incompreensões,
pelas calúnias, pelas perseguições; outras
vezes, é o sentimento da nossa
impotência no sentido de mudar o mundo
que nos angustia e desanima; outras
vezes ainda, é a constatação da nossa
fragilidade, dos nossos limites, da nossa
finitude que nos assusta…
Quem pode ajudar-nos a enfrentar o
drama da desilusão e da decepção?

2
Etou disposto a despir-me do egoísmo, a
caminhar na caridade e a fazer da minha
vida um dom total aos irmãos?

3
O projecto que Ele veio propor-nos tem
um real impacto na nossa caminhada e
nas opções que fazemos em cada
instante?
Eu posso dizer, com verdade e
objectividade, que “acredito” em Jesus?
(base DEHON)

«Opções
económicas
e políticas»
mais favoráveis
às famílias
O Papa defendeu a necessidade de
“opções económicas e políticas”
favoráveis às famílias, alertando para os
perigos do “ritmo da vida atual, o stress, a
pressão do trabalho” e também a “pouca
atenção das instituições”.
”Peçamos juntos, a Jesus, para que as
grandes escolhas económicas e políticas
protejam a família como um tesouro da
humanidade”, pede Francisco.O Papa
pede às empresas e organismos públicos
que contribuam para o crescimento das
famílias, com “medidas concretas e
fortalecer o seu papel na sociedade,
através de uma boa política familiar.”
O pontífice fala das famílias como um
“tesouro” e adverte que não basta “falar da
sua importância”.
As intenções de oração são confiadas
mensalmente à Rede Mundial de Oração
do Papa, que congrega cerca de 35
milhões de pessoas em todo o mundo.
Desde o seu lançamento, em janeiro de
2016, já teve mais de 25 milhões de
visualizações nos seus canais próprios.
(AE180802)

«Como
se Deus fosse
um “patrão”»
Francisco advertiu para a “tentação” de
reduzir a religião à “prática de leis”, como
se Deus fosse um “patrão”, convidando os
católicos a “cumprir boas obras,
perfumadas com o Evangelho, pelo bem e
(AE180805)
as necessidades dos irmãos”.

O cardeal-patriarca de Lisboa pediu aos
participantes do Encontro Internacional das
Equipas de Nossa Senhora que repitam em
família um “sim” como as crianças fazem,
em gestos de “humildade e disponibilidade”
de quem “só partilha se usufrui”.
D. Manuel Clemente partiu do exemplo dos
Pastorinhos, que disseram um “decidido
«sim»” para afirmar ser o mesmo sinal
afirmativo que “as Equipas de Nossa
Senhora querem reproduzir no dia-a-dia de
cada casal, de cada família. E por isso
pedem aos Pastorinhos a candura e a
firmeza do mesmo sentimento e entrega”.
“Reparemos que as crianças raramente
dizem «talvez». Também nisto as devermos
imitar, e especialmente aos Pastorinhos de
Fátima cujo sim foi imediato e definitivo ao
que a Mãe do Céu lhes pediu”, afirmou D.
Manuel Clemente na Missa de
encerramento no encontro que juntou em
Fátima cerca de oito mil participantes de 75
países.
Pediu D. Manuel Clemente “sentimentos de
humildade e disponibilidade” para a vida
familiar, cultivando atitudes próprias da
“infância espiritual” como necessárias para a
vida familiar, “simplicidade e confiança”,
“filiação, transparência e prontidão”.
“Com Cristo e em Cristo aprendemos a ser
filhos de Deus, como crianças entregues ao
seu amor. E a transbordá-lo aos outros, na
espontaneidade do bem, que só na partilha
se usufrui”.
Tal como em crianças “confiantes e
aderentes a quem protegeu os primeiros
passos”, também hoje, “na vivência
matrimonial cristã”, pediu D. Manuel
Clemente o mesmo “sim”.
“O «sim» que dissestes diante de Deus e da
Igreja, o «sim» que vos sustenta como casal
e família, participa do «sim» do próprio
Cristo ao Pai e do «sim» de Maria à vontade
de Deus”.
(AE180721)

io

Calendário e LITURGIA

A PALAVRA
diáriamente
SEGUNDA 13
“Hão-de matá-Lo, mas Ele, ao terceiro
dia, ressuscitará.”
Mateus 17, 23
Louvem todos o nome sublime do Senhor.
Salmo 148, 12
_______________________________________

TERÇA 14
“Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos.”

João 15, 13
É falsa toda a segurança dos homens.
Salmo 115, 11
_______________________________________

QUARTA 15
“A Minha alma enaltece o Senhor.”
Lucas 1, 46

Ele é o teu Senhor. Presta-Lhe homenagem.
Salmo 44, 12
_______________________________________

QUINTA 16
“Se meu irmão me ofender várias vezes, quantas deverei perdoar-lhe?” …
“Não te direi até sete vezes, mas até
setenta vezes sete.”
Mateus, 18, 21-22
Eles tentaram a Deus Altíssimo.
Salmo 77, 56
_______________________________________

SEXTA 17
“O que Deus uniu, não o separe o homem.”
Mateus 19, 6
O Senhor é a minha força, a fonte da
minha alegria; o Senhor é a minha salIsaías 12, 3
vação
________________________________________

SÁBADO 18
“Deixai as criancinhas e não as impeçais de se aproximarem de Mim, que o
Reino dos Céus é daqueles que são como elas..”
Mateus 19, 14
Criai em mim, ó Deus, um coração puro.
Salmo 50, 12

Pode obter a FOLHA DOMINICAL no cacifo do placar da Igreja, ou pedir o seu envio directo e gratuito ao email: hossana@sapo.pt
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FAMÍLIA:
Cultivar,
como as crianças,
o sim humilde
e disponível

Papa questiona sociedade onde os jovens
«não conseguem sentir-se úteis»
O Papa sublinhou o apoio aos jovens, muitos deles hoje com um futuro incerto devido a situações de desemprego e exclusão social, como um dos maiores desafios da Igreja Católica nos
dias de hoje.
Na receção a um grupo de jovens jesuítas, num encontro de formação no Vaticano, Francisco
frisou que a questão da “dignidade” é “um dos problemas mais agudos e dolorosos para os jovens, porque atinge diretamente o coração da pessoa”.
Espelho disso mesmo tem sido o aumento progressivo das situações de consumo de drogas, de
álcool e mesmo de suicídio entre os mais novos. Números que “os governos – não todos – não
publicam” na sua totalidade, “porque são vergonhosos”, criticou o Papa, na Sala Paulo VI.
“Porque é que estes jovens se enforcam e se suicidam? Em quase todos os casos a principal razão é a falta de trabalho. Não conseguem sentir-se úteis e optam pela morte”, realçou Francisco,
que considerou o recurso às drogas, as dependências, como uma forma de “alienação” por parte
dos jovens, “um modo de escapar a esta falta de dignidade”.
Outro fator que, segundo o Papa, mostra hoje a busca dramática de fugir a uma realidade difícil e
dramática, de falta de perspetivas e de futuro, é a crescente adesão dos jovens a grupos extremistas como o Estado Islâmico.
Contrariar este contexto implica “entender o problema dos jovens, mostrar a eles que há alguém
que os escuta e compreende, comunicar com eles”.
Para Francisco, a missão da Igreja Católica, e neste caso da Companhia de Jesus, deve passar
sobretudo por estar no meio dos jovens, “arregaçar as mangas” e ir ao encontro dos desafios das
novas gerações, com “criatividade”, com “coragem”, perceber que o mundo tem “necessidade de
uma palavra profética”.
“O problema tem solução, mas precisamos todos encontrar o modo certo de o resolver”, sustentou o Papa argentino, ele próprio ligado à congregação dos jesuítas, que chamou depois à responsabilidade os líderes económicos e políticos mundiais.
Segundo Francisco, “a economia, que é concreta”, tem dado cada vez mais “lugar à finança, que
é abstrata” e “cruel”, pois tem “no centro” uma equação que muitas vezes não tem em conta “o
lugar do homem e da mulher”.“Creio que este é hoje o grande pecado contra a dignidade da pessoa: tirar a pessoa do ponto central”, frisou o Papa, que exortou a Companhia de Jesus a afirmarse sempre como um contributo para a “solução” destas e de outras questões da sociedade.
“Onde há troca de ideias, de problemas, de desafios, há um Jesuíta”, lembrou Francisco, citando
um discurso feito pelo Papa, agora Beato, Paulo VI à Companhia de Jesus, em 1974.
O Papa concluiu a sua mensagem recordando também a memória do padre Pedro Arrupe, 28.º
Superior Geral da Companhia de Jesus, e uma figura cujo processo de beatificação está em curso no Vaticano.
“É preciso coragem para ser jesuíta. Não significa que um jesuíta deva ser inconsciente, ou imprudente. Mas deve ter coragem. A coragem é uma graça de Deus”, reforçou o Papa Francisco.
(AE180802)

A religiosidade do «faça você mesmo»
O Papa disse que a procura de realização, por parte do ser humano, o tem levado a construir
“ídolos” em busca de “sucesso, poder e dinheiro”, alertando os católicos para o perigo de viverem
uma religiosidade de “faça você mesmo”.
“A natureza humana, para fugir à sua precariedade, procura uma religião ‘faça você mesmo’: se
Deus não se deixa ver, fazemos um deus à medida”, explicou, na audiência pública semanal.
Francisco sustentou que as “tentações” de instrumentalizar o divino, o “fascínio da idolatria”, nascem da “incapacidade de confiar antes de tudo em Deus”. “Sem o primado de Deus, facilmente
cai-se na idolatria e contenta-se com poucas seguranças”, precisou.
Face às propostas de felicidade e riqueza que enchem o quotidiano, o pontífice convidou todos a
reconhecer a sua fragilidade, aceitando a proposta cristã de um Deus que se faz “pobre” e se
mostra “fraco, pregado na Cruz”.
(AE180808)

