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dias. 
No entanto, Jesus não era para eles 

apenas uma recordação. Quando se 
reuniam em seu nome sentiam-n’O vivo e 
presente. Não precisavam de um grande 
templo. Reuniam-se em casas simples.       
O importante não eram as paredes, eram as 
pessoas reunidas em nome do Senhor. 
Para os primeiros cristãos, uma igreja não 
era um edifício, era o grupo de cristãos 
reunidos em nome de Jesus. 

Bem cedo começaram a reunir-se 
repetindo o gesto do pão e do vinho da 
Última Ceia, e chamaram a estas reuniões 
“fracção do pão”. Só depois foram denomi-
nadas “Eucaristia”, que significa acção de 
graças, e é a palavra que nós agora 
usamos. 
____________________________________________ 

 

Oração 
 

Senhor, Deus da alegria, 
afasta os maus momentos 
que atrapalham os nossos passos 
ofuscando todo o horizonte. 

Que nunca nos falte a felicidade 
que de Ti nos chega. 

Que cresça no nosso interior 
a satisfação de nos vermos unidos. 
Que sintamos uma mão amiga 
que ajuda  
sem esperar recompensa. 

Que estejamos dispostos  
a enxugar qualquer lágrima  
derramada. 

Senhor, abre o nosso coração 
para que saiamos  
para fora de nós mesmos, 
formemos a tua comunidade 
e saibamos acolher a quantos 
sofrem da solidão e do sem-sentido. 

 

És insubstituível  (19) 
 

Um dia, tu foste inscrito para participar 
no maior concurso do mundo, na maior 
corrida de todos os tempos.  Acredita, tu 
estavas lá! Eram mais de quarenta milhões 
de concorrentes. Pensa nesse número 
40.000.000. São quatro vezes a população 
portuguesa! Todos tinham potencial para 
vencer mas só um podia vencer. Será que 
tu eras mais um número na multidão ou 
tinhas algo de especial? 

 

       (Continua no Jornal 470 publicação (20) 
_______________________________________ 

Sabias que… 
 

O altar 
 

Desde a pré-história que o ser humano 
sentiu a necessidade de oferecer sacrifícios. 
Abraão, pai do povo de Israel, fazia também 
oferendas a Deus. O sacrifício era realizado 
sobre um suporte de pedras, escolhidas e 
consagradas para esta função sagrada. 

Os primeiros cristãos não precisaram de 
lugares sagrados. Celebravam a Eucaristia 
reunidos em casas particulares. A palavra 
“ekklesia” significa um grupo de pessoas 
reunidas, e dela provém o termo “Igreja”. 
Não era um edifício, era um grupo de 
cristãos  reunidos em nome do Senhor. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

A tua irritação não soluciona problema 
algum! Medita na grande vantagem de não 
irritar-te, para não prejudicares a saúde. Se 
não te irritares, o teu interlocutor voltará, 
aos poucos, à serenidade, e todos poderão 
entender-se. Sê calmo. Pensa primeiro 
antes de falar. E não te irrites, porque a 
irritação não soluciona nenhum problema! 
 
 
 

 

De Parabéns... 
 

A Paróquia de Carvalhosa tem esta 
semana uma Leitora de parabéns pelo seu 
aniversário natalício. Trata-se da Leitora 
Alexandra Brito, no próximo Sábado, dia 
16 de Setembro. 

O Jornal do Leitor associa-se à  festa e 
deseja à Alexandra, muitas felicidades. 
___________________________________________ 

H u m o r 
 

O Pedrito e a sua prima Rosita 
encontram-se a passar férias em casa dos 
avós. A avó está a tomar conta deles e o 
Pedrito pergunta-lhe: 

– Ó avó, como é que eu nasci? 
– Bem, é assim, meu querido... Uma 

cegonha colocou-te num pano e, com muito 
cuidado, agarrou-o com o seu bico... Voou 
durante muito tempo e depois, numa bela 
manhã, pousou-te em frente à casa dos 
teus pais... 

– E eu? – pergunta a Rosita. 
– Bem, é assim, minha querida... com 

as meninas é diferente... a tua mamã e o 
teu papá encontraram-te no jardim... tu 
saíste de uma bela rosa... 

O Pedrito e a Rosita ficam a olhar um 
para o outro e o Pedrito sussurra ao ouvido 
da Rosita: 

– O que é que fazemos? Dizemos-lhe 
ou deixamo-la morrer na ignorância?! 
___________________________________________ 

A Fechar:  (Lei) 
 

Somente os ricos elaboram as leis,  
somente eles distribuem os impostos, 

carregados na sua maior parte pelos pobres 

(Carl Ludwig Börne) 
___________________________________________________________ 

Votos de Boa e proveitosa leitura 

XXIII Domingo Comum 
 

A família onde todos se entreajudam 
fraternalmente é uma família que vence 
todas as dificuldades e vive feliz. 

Todos conhecemos algumas destas 
famílias: são como um só corpo, sempre 
atentas às necessidades e dificuldades dos 
seus. Pelo contrário, conhecemos outras 
onde as pessoas vivem numa indiferença 
cruel aos problemas dos outros ou até os 
agravam. 

Deus quer que a Sua Igreja procure ser 
uma família solidária, na qual todos se 
ajudam a todos nesta caminhada para o 
Céu. 

 Nos Domingos deste mês de Setembro 
a palavra de Deus convida-nos a reflectir 
sobre a dimensão comunitária da vida 
humana e da fé cristã. 

Hoje adverte-nos da obrigação do 
anúncio da verdade para se construir uma 
comunidade, e da necessidade de praticar a 
correcção fraterna para que essa 
comunidade se possa manter sadia. 

Ambos os comportamentos precisam de 
coragem. 
___________________________________________ 

1.ª Leitura (Ez 33, 78-9) 

 

Monição:  
 

O profeta Ezequiel recorda que todos somos 
colaboradores de Deus na salvação dos irmãos, 
alertando-os contra os perigos de salvação que 
encontram. 

É uma missão muitas vezes difícil de exercitar, 
mas torna-se um requinte de fina caridade. 

 

Leitura: 
 

Leitura da Profecia de Ezequiel 
 

7Eis 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. 8Sempre 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 iniqui- 
 
 

 
 
 
 
 

dade, mas Eu pedir-te-ei contas da sua   
morte.   9Se   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 da Salvação. 
 

 Recomendação aos Leitores: 
 

Leitura fácil de proclamar. No entanto, tem 
cautela com as seguintes palavras: coloquei-te / 
ímpio / iniquidade / pedir-te-ei / e outras. 

 

Comentário: 
 

Texto tirado do início da 4.ª parte de 
Ezequiel, que se refere à restauração de 
Israel. Foi escolhido em função da leitura 
evangélica que trata do aviso ou correcção 
fraterna.  

O profeta é a «sentinela» de Deus, que 
tem o dever de avisar do bem e do mal, sob 
pena de se vir a tornar cúmplice da maldade 
do povo. De algum modo, todos nós nos 
devemos sentir responsáveis pelos nossos 
irmãos, avisando-os do mal que devem 
evitar (cf. Lv 19, 17).  
____________________________________________

Salmo Responsorial 

Sl 94 (95), 1-2.6-7.8-9 (R. Cf. 8) 
  

Monição: 

 
O Salmista convida-nos a adorar e a louvar o 

Senhor,  porque Ele é Rei do Universo e nosso Deus. 
Acolhamos este convite, respondendo à 

interpelação que a Palavra de Deus acaba de nos 
fazer. 
  
Refrão:  

 
SE HOJE OUVIRDES A VOZ DO SENHOR 
NÃO FECHEIS OS VOSSOS CORAÇÕES. 
  
Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 
aclamemos a Deus nosso Salvador. 
Vamos à sua presença e demos graças, 
ao som de cânticos aclamemos o Senhor. 
  
Vinde, prostremo-nos em terra, 
adoremos o Senhor que nos criou. 
Pois Ele é o nosso Deus 
e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. 
  

 

 

Quem dera ouvísseis hoje a sua voz: 
«Não endureçais os vossos corações, 
como em Meriba, no dia de Massa no deserto. 
Onde vossos pais Me tentaram e provocaram 
apesar de terem visto as minhas obras». 

____________________________________________ 

2.ª Leitura  (Rm 13, 8-10) 
 

Monição:  
 

São Paulo convida os cristãos de Roma – e os de 
todos os lugares e tempos – a colocar no centro da 
existência cristã o mandamento do amor.  

Trata-se de uma “dívida” que temos para com 
todos os nossos irmãos – que contraímos com Cristo –, 
e que nunca estará completamente saldada.  
  

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 8Não devais a ninguém coisa 
alguma, a não ser o amor de uns para 
com os outros, pois, quem ama o 
próximo, cumpre a lei. 9De 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». 10A caridade não faz 
mal ao próximo. A caridade é o pleno 
cumprimento da lei. 

 

Palavra do Senhor 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Leitura fácil de proclamar. Deves colocar 
uma voz firme, de forma a mostrar convicção 
naquilo que lês. 
 
Comentário: 
  

O amor ao próximo é apresentado por 
São Paulo como uma dívida que nunca se 
pode saldar, pois, enquanto se não tiver 
dado a vida pelos irmãos, não se terá 
amado suficientemente, como Cristo nos 
amou (cf. Jo 13, 34). Por outro lado, a 
caridade é o resumo da Lei e o seu pleno 
cumprimento, pois quem ama verdadeira-
mente «não faz mal ao próximo» (v. 10). 

 

Escala da Semana  –   Leitores  – 10 de Setembro   –   XXIII Domingo Comum  (Ano A) 

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Glória Martins    Carla Sousa    

Avisos João Miguel    Joaquim Mendes    

Admoniçã         

1.ª Leitura Martinho Matos Sofia Correia Marta Moura Nelson Gomes Jorge Moreira Mónica Gonçalv. Elisabete Dias José Pedro 

2.ª Leitura Fernanda Costa Raquel Silva Cristina Ferreira Júlia Machado Alexandra Brito Paula Meireles Alex. Reguenga Carla Sousa 

Oraç.  Fiéis Paula Carvalho Catarina Torres Gracinda Nunes Helena Alves Luís Carlos Assunção Matos Luísa Abreu Diana Santos 

Ação Graças         

Suplente Glória Martins    Carla Sousa    
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Aclamação ao Evangelho  

(2 Cor 5, 19) 
 

Monição:  
 

O Senhor Jesus associa-nos à Sua missão de 
reconciliar com Deus todas as pessoas de todos os 
tempos e lugares. 

Alegremo-nos porque tão honrosa missão nos 
está confiada e procuremos cumpri-la com todo o zelo, 
fruto do amor. 
 

Refrão:  ALELUIA, ALELUIA! 
   

Em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo 
e confiou-nos a palavra da reconciliação. 

____________________________________________ 

Evangelho (Mt 18, 15-20) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
15«Se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e 
repreende-o a sós. Se te escutar, terás ganho o teu 
irmão. 16Se não te escutar, toma contigo mais uma ou 
duas pessoas, para que toda a questão fique resolvida 
pela palavra de duas ou três testemunhas. 17Mas 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. 18Em verdade vos digo: 
Tudo o que ligardes na terra será ligado no Céu; e tudo 
o que desligardes na terra será desligado no Céu. 
19Digo-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. 20Na verdade, onde estão 
dois ou três reunidos em meu nome, Eu estou no meio 
deles». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Nesta Leitura de hoje temos duas 
perícopes sobre temas distintos: a 
correcção fraterna (vv. 15-18) e a oração 
em comum (vv. 19-20). São tiradas do 
chamado discurso eclesiástico de Mateus, 
que aparece como mais um agrupamento 
artificial do Evangelista, para nos oferecer 
um concentrado de instruções de Jesus 
referentes à vida da nova comunidade 
fundada por Ele, a sua Igreja (cf. Mt 16, 18), 
talvez (segundo pensam alguns) com o fim 
de propor uma espécie de regra da 
comunidade, à maneira da dos essénios de 
Qumrã (cf. 1 QS, VI, 62; VII, 25).  

V. 15-18 «Se teu irmão te ofender…» 
Esta tradução não facilita o sentido que 
sempre se viu na passagem referente à 
correcção fraterna, pois não se trata de 
meter na linha um irmão que me anda a 
aborrecer, ou a melindrar; o que está em 
causa é ajudar aquele irmão que peca 
(gravemente, como dá a entender o original 
grego: hamartêsê) e que põe em risco o 
bem da sua alma e o bem dos irmãos. 
Nesta linha estão os  melhores manuscritos,  

 
 

como o Vaticano, o Sinaítico e outros, que 
têm escrito apenas «pecar», omitindo o 
«contra ti». No entanto, na linha da Vulgata, 
a Neovulgata também não segue estes 
manuscritos.  

V. 17 «Comunica o caso à Igreja», isto 
é, à sua legítima autoridade, aos chefes que 
a governam, pois, desde o princípio, a Igreja 
nunca foi uma comunidade desorganizada e 
acéfala, sem autoridade (cf. Act 2, 42; 4, 34-
35; 15; Gal 2, 2; 1, 8-9: Act 20, 28, etc.). É 
evidente que, para se regulamentar desta 
maneira todo este procedimento na 
correcção, era por se encarar o caso de 
faltas graves e que trariam prejuízo à 
comunidade; no entanto o dever da 
correcção fraterna não se pode limitar só a 
este tipo de faltas. «Considera-o como um 
pagão ou um publicano»: certamente não 
por desprezo ou má vontade, mas para que 
esse irmão reconsidere e lhe sirva de 
emenda (cf. 1 Cor 5, 4-5), embora a 
expressão seja demasiado dura e pareça 
aludir mesmo uma exclusão definitiva. 

V.18 «Tudo o que ligardes na terra…» 
A passagem do «tu» ao «vós» neste texto 
sugere que não estamos perante uma 
sequência originária de sentenças de Jesus, 
o que ajuda a dirimir a velha questão entre 
protestantes e católicos, a saber, se este 
«vós» se refere a todo a comunidade, ou 
apenas aos chefes. Sem entrarmos em 
complicadas questões de crítica histórica e 
literária, basta-nos ver que se trata de uma 
aplicação ao círculo dos Doze daquilo que é 
dito a Pedro, sem tirar nada do que lhe é 
dito por Cristo (cf. Jo 20, 21-23; Mt 16, 19; 
Jo 21, 15-17). 

V. 19-20 «Onde estão dois ou três 
reunidos em meu nome…» O texto vai 
mais além do encarecimento da oração em 
comum e em nome de Jesus, como 
corresponde ao contexto de um «discurso 
eclesiástico», que regula a vida em Igreja; 
com efeito, o paralelismo com uma máxima 
da Mixná – «onde estão dois sentados 
(juntos) e entre si falam as palavras da 
toráh, ali mora entre eles a xekhiná (Deus)» 
– sugere que Jesus é posto no mesmo 
plano de Deus, segundo uma técnica da 
hermenêutica rabínica (uma actualização 
deráxica chamada rémez, ou alusão).  
____________________________________________ 

Oração Universal 

1 – Pela nossa Diocese e sua comunidades, 
pelos fiéis que nelas exercem algum ministério, 
e pelos responsáveis da catequese, da liturgia e da       
     caridade,    oremos, irmãos. 

 

2 – Pelos profetas, sentinelas de Deus enviadas à       
          Igreja, 

pelos homens que trabalham honestamente 
e pelos que amam ao próximo como a si mesmos, 
oremos, irmãos. 

 
 

 
 

3 – Pelos voluntários que servem os idosos com      
          amor, 

pelos que visitam os doentes e os ajudam 
e pelos que colaboram com as instituições de 
      bem-fazer, 
oremos, irmãos. 

 

4 – Pelos que são ofendidos pelos irmãos, 
pelos que sofrem pela maldade e indiferença de     
     alguém 

e pelos que tornam menos pesada a vida dos outros, 
 oremos, irmãos. 

 

5 -  Pela nossa comunidade cristã, 
pelas famílias que aí permanecem no amor 
e pelos fiéis que se reúnem em nome de Jesus, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 12 – Santíssimo Nome de Maria 

Dia 13 – S. João Crisóstomo (Bispo e Doutor       

                                                                       da Igreja); 

Dia 14 – Exaltação da Santa Cruz; 
Dia 15 – Nossa Senhora das Dores; 

Dia 16 – S. Cornélio (Papa) e S. Cipriano                      

                                                           (Bispo, Mártires); 
____________________________________________ 

Profeta Ezequiel 
 

O profeta Ezequiel exerceu a sua 
missão profética em tempos difíceis. Era um 
sacerdote que foi chamado para profetizar 
durante o Exílio do povo judeu na Babilónia, 
tendo exercido sua atividade entre os anos 
593 a 571 a.C. Diz-se que fundou uma 
escola de profetas e que ensinava a Lei à 
beira do Rio Kebar que atravessa a cidade 
de Babilónia. 

São curiosas as visões que o profeta 
teve sobre a glória de Deus e os sinais que 
aconteceram em sua própria vida, demons-
trando a ação de Deus e como são fortes e 
marcantes. Ezequiel perdeu a sua esposa 
como sinal da queda de Jerusalém. 

A comunidade, no meio da qual ele 
vivia, acreditava que em breve tudo voltaria 
a ser como antes; para os seus contem-
porâneos, o projeto de Deus era um mero 
sistema que lhe dava segurança. Ezequiel, 
no entanto, sabe que o sistema passado 
estava em agonia de maneira irrecuperável, 
pois Jerusalém seria destruída. 
____________________________________________ 

 Sentinelas de Deus 
 

«Eis o que diz o Senhor: “Filho do 
homem, coloquei-te como sentinela na casa 
de Israel.”» 

Numa organização militar, a segurança 
de todo o acampamento ou quartel depende 
da sentinela vigilante. Ele tem por  missão 
alertar a todos contra o inimigo. 

Se a sentinela for negligente  na  missão  
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que lhe foi entregue, o inimigo apanhará de 
surpresa a todos, sem se poderem 
defender. Os hebreus deviam ajudar os que 
estavam vacilantes na fé, acautelando-os 
dos perigos. 

O Senhor quer fazer de cada um de nós 
sentinela de toda a Igreja, avisando dos 
perigos de salvação todos os que 
pertencem a esta cidade de Deus. O perigo 
pode estar numa companhia, num meio que 
se frequenta, num livro, num filme ou num 
programa de televisão, etc. 

O aviso oportuno pode levar a pessoa 
avisada a uma de duas reacções:  

• Há quem se zangue porque alguém 
incomodou a sua preguiça ou orgulho. É 
uma atitude louca.  

• Outros preferem agradecer a ajuda 
recebida e aproveitá-la. 

A missão de sentinela é incómoda, não 
só porque exige de quem a exerce uma 
atenção permanente, mas ainda porque é 
preciso descobrir o perigo — algumas vezes 
disfarçado — e correr o incómodo de avisar, 
sem perda de tempo, aquele que está em 
perigo. 

Por isso, a primeira tentação é a de 
fechar os olhos, fingindo que se não vê, e 
deixar correr, até que as coisas se resolvam 
por si mesmas. 

Para reconhecer a existência concreta 
de um perigo é preciso ter fé. Há pessoas 
para quem tudo está bem, porque não têm 
fé nem caridade. 
____________________________________________ 

Guiados por Deus 
 

«Quando ouvires a palavra da minha 
boca, deves avisá-los da minha parte.» 

Não avisar as pessoas quando elas 
estão em perigo é uma crueldade e entra na 
lista dos pecados de omissão. 

O Senhor ensina-nos um critério  para 
actuar nestas ocasiões: 

Não se trata de defender os gostos, 
caprichos ou opiniões pessoais, mas de 
procurar a vontade de Deus a qual se 
manifesta nos Mandamentos. Este dever 
incumbe de modo especial aos pais e aos 
pastores de almas, tendo presente que, na 
Igreja, todos somos, ao mesmo tempo, 
pastores uns dos outros e ovelhas. 

A sagrada Escritura refere-se aos cães 
mudos que deixam assaltar o rebanho pelo 
lobo devorador. 

Os pais têm o dever de corrigir os filhos. 
Ninguém nasce perfeito e as más 
inclinações levam-nos facilmente para o 
mal, sobretudo quando há falta de 
experiência na vida. 

Um falso respeito pela liberdade deles, 
que  mascara  a  cobardia  dos  pais,  leva a   
 
 

 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Clemente VI” 

(1342 - 1352) 
 
(... continuação) 

 
Proveniente de um meio familiar dotado 

de grande fortuna, Clemente VI decidiu 
gastar não só o seu património como 
também o que o seu antecessor acumulara 
para comprar à Raínha de Nápoles o 
condado de Avinhão, permitindo assim que 
os papas fossem “soberanos” em França, e 
não apenas “hóspedes”. Alio permaneceu 
durante muitos anos, vivendo como um 
verdadeiro príncipe rodeado de luxos. 

Ao longo do seu pontificado e durante a 
sua ausência de Roma, Cola di Rienzo 
tornou-se “tribuno” e, com o consentimento 
implícito do pontífice, acabou com as 
sangrentas lutas entre os Colonna e os 
Orsini. Contudo, depressa passou a exercer 
um regime ditatorial, perdendo a simpatia do 
povo. Viu-se assim obrigado a fugir de 
Roma. Feito prisioneiro, foi entregue ao 
Papa, que o excomungou e manteve sob 
controlo em Avinhão.  

A 13 de Abril de 1346, este pontífice 
repetiu a sentença de excomunhão e depois 
o imperador Luís da Baviera, pela bula Olim 
videlicet. 

                                                         (continua...) 
____________________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Setembro, a Igreja 
reza pela seguinte intenção: 
 

Pela evangelização: 
 

– Pelas nossas Paróquias, para que, 
animadas de espírito missionário, sejam 
lugares de comunicação da fé e testemunho 
da caridade. 
____________________________________________ 

Reunidos em nome  

do Senhor 
 

Os primeiros cristãos recordavam Jesus 
constantemente. Repetiam as palavras e os 
gestos do Mestre de Nazaré. Puseram por 
escrito as parábolas e ditos de Jesus, os 
milagres que tinha realizado em favor das 
pessoas e a narração da sua Morte e 
Ressurreição... Assim escreveram os 
Evangelhos que  chegaram  até  aos nossos 
 
 

 

deixar crescer nos filhos os maus hábitos. 
Quando queremos colher bons frutos de 

um campo, não só fomentamos a boa 
sementeira, como procuramos arrancar as 
ervas daninhas. 

Para ajudar os filhos não é preciso 
armar conflitos. Num clima de amizade e 
confiança, apontamos os desvios e 
ajudamos a lutar contra eles. 

Quanto mais cedo se procurar ajudar, 
melhor, porque os defeitos e maus hábitos 
ganham raízes cada vez mais fortes, 
aumentando a dificuldade de os eliminar à 
medida que o tempo passa. 

 

serviço de amor 
 

«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.» 

Que sejamos como a mãe que trata 
uma ferida do filho: causa-lhe o mínimo de 
sofrimento. Mas seria uma crueldade 
inaceitável deixá-la sem a curar. 

Uma das características destes tempos 
de descristianização é uma indiferença 
grande perante o descaminho das pessoas, 
mesmo quando são da mesma família. 
Parece que tudo está bem. Mas nós temos 
por missão ser luz, sal e fermento de uma 
nova humanidade. 

As nossas comunidades cristãs, à 
semelhança dos primeiros cristãos de 
Jerusalém, deviam ser comunidades 
fraternas onde se notam as marcas do 
amor. Os que estão de fora deviam olhar 
para nós e dizer: “eles são diferentes, são 
uma mais valia para o mundo, porque 
amam mais do que os outros”. Quem, 
todavia, contempla as nossas comunidades, 
não descobre somente as marcas do amor, 
mas também as marcas da insensibilidade, 
do egoísmo, do confronto, do ciúme, da 
inveja. Os estranhos, os doentes, os 
necessitados, os débeis, os marginalizados 
não são acolhidos nas nossas comunidades 
com solicitude e amor. 

A Eucaristia, serviço de Amor do nosso 
Deus, é uma celebração do Amor de Deus 
por nós e convite a quem quer crescer no 
amor fraterno. É o compromisso de quem 
viaja em conjunto, da terra para o Céu. 

A mestra do amor, por excelência, numa 
família, é a Mãe. Maria ensina-nos a amar 
as outras pessoas como a nós mesmos. 
____________________________________________  

Espero que um dia digais de mim: 
«Era um padre leal e pacífico; 

em todas as ocasiões, um amigo 
sincero e seguro de França». 

                                           (São João XXIII,  ‘Papa’) 
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