Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”.
> Fátima: Santuário estreia projecto de espiritualidade e formação
O projecto ‘Escola do Santuário’ vai começar este mês no santuário nacional, com
casa cheia para a primeira sessão, dedicada às questões levantadas pelo Papa na sua visita de
maio de 2017. Num comunicado enviado a Agência ECCLESIA, o Santuário informa que os
itinerários formativos “são alicerçados” na ideia de que Fátima “é um lugar de experiência de
Deus”, onde cada peregrino é convidado a experimentar essa presença. Para 2018, o
santuário mariano propõe três itinerários abertos ao público em geral, num máximo de 40
participantes por sessão. Entre os dias 27 e 28 deste mês, o tema será 'Nossa Senhora de
Fátima - Qual Maria?'. “A ‘Escola do Santuário’ tem por missão aprofundar e descobrir a
Mensagem de Fátima e a sua espiritualidade promovendo a iniciação, o crescimento e o
amadurecimento espiritual a partir da Mensagem; o reconhecimento da eclesialidade da
Mensagem e da sua relevância pastoral bem como a leitura da Mensagem em relação com
experiências significativas da contemporaneidade”, desenvolve o Santuário. O santuário da
Cova da Iria informa também que as inscrições “obrigatórias e sujeitas a confirmação” são
gratuitas e decorrem no mês anterior à realização dos encontros formativos.
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Domingo II do Tempo Comum – ano B

> Papa alerta para «bullying» nas escolas e propõe fim de cultura de competição
O Papa alertou no Vaticano para a necessidade de contrariar uma cultura de
competitição nas escolas, que considerou estar na origem de fenómenos como o ‘bullying.’
“A aposta é cooperar para formar jovens abertos e interessados na realidade que os rodeia,
capazes de cuidar e da ternura - penso nos ‘bullies’ -, que estão livres do preconceito
generalizado, segundo o qual é preciso ser competitivo, agressivo, duro com os outros,
especialmente com aqueles que são diferentes, estrangeiros ou que de alguma forma são
vistos como um obstáculo à própria afirmação”, disse Francisco, ao receber uma delegação
da Associação Italiana dos Professores Católicos. O pontífice lamentou que, muitas vezes,
esta cultura de competição seja “o ‘ar’” que as crianças respiram nas escolas, deixando votos
de que “possam respirar um ar diferente, mais saudável, mais humano”. “Para este fim, é
muito importante a aliança com os pais”, acrescentou. Perante cerca de 400 membros da
Associação Italiana de Professores Católicos, o Papa pediu "cumplicidade" entre pais e
educadores. O discurso abordou temas centrais no pensamento do actual pontífice sobre a
Educação: a cultura do encontro, a aliança entre escola e família e a educação ecológica
“integral”. Francisco alertou para a falta de consistência de propostas de um estilo de vida
que “cuide dos animais em extinção, mas ignore os problemas dos idosos” ou “defenda a
floresta amazónica, mas se esqueça dos direitos dos trabalhadores a um salário justo”.
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Palavra de Deus…

Palavra na Vida…

LEITURA I
1 Sam 3, 3b-10.19
«Falai, Senhor, que o vosso servo escuta»

A primeira leitura apresenta-nos a história do chamamento de
Samuel. O autor desta reflexão deixa claro que o chamamento é sempre uma
iniciativa de Deus, o qual vem ao encontro do homem e chama-o pelo nome. Ao homem
é pedido que se coloque numa atitude de total disponibilidade para escutar a voz e os
desafios de Deus. Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Corinto a viverem de
forma coerente com o chamamento que Deus lhes fez. No crente que vive em comunhão
com Cristo deve manifestar-se sempre a vida nova de Deus. Aplicado ao domínio da
vivência da sexualidade – um dos campos onde as falhas dos cristãos de Corinto eram
mais notórias – isto significa que certas atitudes e hábitos desordenados devem ser
totalmente banidos da vida do cristão.
O Evangelho deste Domingo diz-nos, antes de mais, o que é ser cristão… A
identidade cristã não está na simples pertença jurídica a uma instituição chamada
“Igreja”, nem na recepção de determinados sacramentos, nem na militância em certos
movimentos eclesiais, nem na observância de certas regras de comportamento dito
“cristão”… O cristão é, simplesmente, aquele que acolheu o chamamento de Deus para
seguir Jesus Cristo. O que é, em concreto, seguir Jesus? É ver n’Ele o Messias libertador
com uma proposta de vida verdadeira e eterna, aceitar tornar-se seu discípulo, segui-l’O
no caminho do amor, da entrega, da doação da vida, aceitar o desafio de entrar na sua
casa e de viver em comunhão com Ele.
O nosso texto sugere também que essa adesão só pode ser radical e absoluta,
sem meias tintas nem hesitações. Os dois primeiros discípulos não discutiram o
“ordenado” que iam ganhar, se a aventura tinha futuro ou se estava condenada ao
fracasso, se o abandono de um mestre para seguir outro representava uma promoção ou
uma despromoção, se o que deixavam para trás era importante ou não era importante;
simplesmente “seguiram Jesus”, sem garantias, sem condições, sem explicações
supérfluas, sem “seguros de vida”, sem se preocuparem em salvaguardar o futuro se a
aventura não desse certo. A aventura da vocação é sempre um salto, decidido e sereno,
para os braços de Deus. A história da vocação de André e do outro discípulo (despertos
por João Baptista para a presença do Messias) mostra, ainda, a importância do papel dos
irmãos da nossa comunidade na nossa própria descoberta de Jesus. A comunidade
ajuda-nos a tomar consciência desse Jesus que passa e aponta-nos o caminho do
seguimento. Os desafios de Deus ecoam, tantas vezes, na nossa vida através dos irmãos
que nos rodeiam, das suas indicações, da partilha que eles fazem connosco e que dispõe
o nosso coração para reconhecer Jesus e para O seguir. É na escuta dos nossos irmãos
que encontramos, tantas vezes, as propostas que o próprio Deus nos apresenta. O
encontro com Jesus nunca é um caminho fechado, pessoal e sem consequências
comunitárias… Mas é um caminho que tem de me levar ao encontro dos irmãos e que
deve tornar-se, em qualquer tempo e em qualquer circunstância, anúncio e testemunho.
Quem experimenta a vida e a liberdade que Cristo oferece, não pode calar essa
descoberta; mas deve sentir a necessidade de a partilhar com os outros, a fim de que
também eles possam encontrar o verdadeiro sentido para a sua existência. “Encontrámos
o Messias” deve ser o anúncio jubiloso de quem fez uma verdadeira experiência de vida
nova e verdadeira e anseia por levar os irmãos a uma descoberta semelhante.

Leitura do Primeiro Livro de Samuel
Naqueles dias, Samuel dormia no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus.
O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: «Aqui estou». E, correndo para junto de
Heli, disse: «Aqui estou, porque me chamaste». Mas Heli respondeu: «Eu não te
chamei; torna a deitar-te». E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel.
Samuel levantou-se, foi ter com Heli e disse: «Aqui estou, porque me chamaste». Heli
respondeu: «Não te chamei, meu filho; torna a deitar-te». Samuel ainda não conhecia o
Senhor, porque, até então, nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O
Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Heli e disse:
«Aqui estou, porque me chamaste». Então Heli compreendeu que era o Senhor que
chamava pelo jovem. Disse Heli a Samuel: «Vai deitar-te; e se te chamarem outra vez,
responde: ‘Falai, Senhor, que o vosso servo escuta’». Samuel voltou para o seu lugar e
deitou-se. O Senhor veio, aproximou-Se e chamou como das outras vezes: «Samuel,
Samuel!» E Samuel respondeu: «Falai, Senhor, que o vosso servo escuta». Samuel foi
crescendo; o Senhor estava com ele e nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL
Salmo 39 (40), 2.4ab.7-8a.8b-9.10-11 (R. 8a.9a)
Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade.
LEITURA II

1 Cor 6, 13c-15a.17-20
«Os vossos corpos são membros de Cristo»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o
corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder.
Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Aquele que se une ao Senhor
constitui com Ele um só Espírito. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado que o
homem cometa é exterior ao seu corpo; mas o que pratica a imoralidade peca contra o
próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em
vós e vos foi dado por Deus? Não pertenceis a vós mesmos, porque fostes resgatados
por grande preço: glorificai a Deus no vosso corpo.
Palavra do Senhor.
EVANGELHO

Jo 1, 35-42
«Foram ver onde morava e ficaram com Ele»

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus que
passava, disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas
palavras e seguiram Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disselhes: «Que procurais?». Eles responderam: «Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde
moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles foram ver onde morava e ficaram com Ele
nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, foi um
dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar primeiro seu irmão Simão e disselhe: «Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e levou-o a Jesus. Fitando os
olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás Cefas» – que
quer dizer ‘Pedro’.
Palavra da salvação.

ORAÇÃO…
Senhor Jesus, liberta-me das minhas falsas convicções e de
medos que me impedem de Te ver. Quero acreditar que é contigo que a
minha alma descansa em paz. Concede-me a graça de estar atento e
compreender os teus sinais.
(In Evangelho Diário 2018, Editorial A.O.)

