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Palavras do Papa Francisco na JMJ
C e r i m ó n i a d e Ab e r t u r a d a J o r n a d a M u n d i a l d a J u ve n t u d e
«Vós ensinais-nos que encontrar-se não significa mimetizar-se, pensar todos a mesma coisa, viver todos de forma igual
fazendo e repetindo as mesmas coisas. Isto, fazem-no os papagaios. Encontrar-se significa saber fazer outra coisa: entrar na
cultura do encontro é apelo e convite a termos a coragem de manter vivo e em conjunto um sonho comum. […] Um sonho,
um sonho chamado Jesus, semeado pelo Pai: Deus como Ele, como o Pai, enviado pelo Pai com a confiança que crescerá e
viverá em todo o coração. Um sonho concreto, que é uma Pessoa, que corre nas nossas veias, faz exultar e dançar de alegria
o coração sempre que escutamos o mandamento que Jesus nos deu: “Que vos ameis uns aos outros; que vos ameis uns aos
outros assim como Eu vos amei. Por isto é que todos conhecerão que sois meus discípulos”.»

«Sabeis o que nos mantem unidos? É a certeza de saber que fomos amados com um amor cativante que não
queremos nem podemos calar; um amor que nos desafia a responder da mesma maneira: com amor. O que nos
impele é o amor de Cristo (cf. 2 Cor 5, 14). […] Um amor que une é um amor que não se impõe nem esmaga, um
amor que não marginaliza nem obriga a estar calado nem silencia, um amor que não humilha nem subjuga. É o
amor do Senhor: amor diário, discreto e respeitador, amor feito de liberdade e para a liberdade, amor que cura e
eleva. É o amor do Senhor, que se entende mais de levantamentos que de quedas, de reconciliação que de
proibições, de dar nova oportunidade que de condenar, de futuro que de passado. É o amor silencioso da mão
estendida no serviço e na doação; é o amor que não se vangloria nem se pavoneia, é o amor humilde que se dá
aos outros sempre com a mão estendida. Tal é o amor que nos une hoje. […] Não tenhais medo de amar, não
tenhais medo deste amor concreto, deste amor que tem ternura, deste amor que é serviço, deste amor que dá a
vida.»
A Maria «o anjo perguntou-Lhe se queria trazer este sonho (Cristo) no seu ventre, se queria fazê-lo vida, fazê-lo
carne. […] Ela respondeu: “Eis a serva do Senhor, faça-se em Mim segundo a tua palavra” (Lc 1, 38). Ela não era
estúpida, sabia o que sentia o seu coração, sabia o que era o
amor, e respondeu: “Eis a serva do Senhor, faça-se em Mim
segundo a tua palavra”. […] Maria soube dizer “sim”. Teve
a coragem de dar vida ao sonho de Deus. E o mesmo nos é
pedido a nós hoje: queres encarnar com as tuas mãos, os
teus pés, o teu olhar, o teu coração o sonho de Deus? Queres
que seja o amor do Pai a abrir-te novos horizontes e levar-te
por sendas nunca imaginadas nem pensadas, sonhadas ou
esperadas, que alegrem e façam cantar e dançar o coração?»
Para receber o Boletim Dominical no seu mail envie um mail para: upfornosdealgodres@gmail.com

Da Palavra…
1ª Leitura | Is 6, 1-2a.3-8

«Eis-me aqui: podeis enviar-me.»
Salmo Responsorial | Sl 137 (138)

Na presença dos Anjos, eu Vos louvarei, Senhor.
2ª Leitura | 1 Cor 15, 1-11

«É assim que pregamos e foi assim que vós acreditastes.»
Evangelho | Lc 5, 1-11

«Deixaram tudo e seguiram Jesus.»

EVANGELHO DE N OSSO SENHOR J ESUS C RISTO SEGUNDO SÃO L UCAS
Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de Jesus, para ouvir a
palavra de Deus. Ele encontrava-Se na margem do lago de Genesaré e viu dois
barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e
estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco, que era de Simão,
e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-Se e do barco
pôs-Se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão:
«Faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca».
Respondeu-Lhe Simão:
«Mestre, andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada.
Mas, já que o dizes, lançarei as redes».
Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade de peixes
que as redes começavam a romper-se.
Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem
ajudar; eles vieram e encheram ambos os barcos
de tal modo que quase se afundavam.
Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-Lhe:
«Senhor, afasta-Te de mim, que sou um homem pecador».
Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos os seus
companheiros, por causa da pesca realizada.
Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João,
filhos de Zebedeu,
que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão:
«Não temas.
Daqui em diante serás pescador de homens».
Tendo conduzido os barcos para terra,
eles deixaram tudo e seguiram Jesus.

… para a vida.
A liturgia deste domingo leva-nos a reflectir sobre a nossa vocação: somos todos
chamados por Deus e d’Ele recebemos uma missão para o mundo..
Na primeira leitura, encontramos a descrição plástica do chamamento do profeta Isaías.
De uma forma simples e questionadora, apresenta-se o modelo de um homem que é
sensível aos apelos de Deus e que tem a coragem de aceitar ser enviado. A vocação é obra
de Deus, majestoso e santo, infinitamente acima do mundo e distante da realidade
pecadora em que os homens vivem mergulhados. Foi esse Deus que o convocou para o seu
serviço. A objecção do profeta que manifesta o sentimento de um homem que, chamado
por Deus a uma missão, tem consciência dos seus limites e da sua indignidade.
A segunda leitura propõe-nos reflectir sobre a ressurreição: trata-se de uma realidade
que deve dar forma à vida do discípulo e levá-lo a enfrentar sem medo as forças da injustiça
e da morte. Com a sua acção libertadora, que continua a acção de Jesus e que renova os
homens e o mundo, o discípulo sabe que está a dar testemunho da ressurreição de Cristo. O
ressuscitado fez-se presente na vida destes homens e, como tal, converteu-se em objecto
de pregação e de fé. A ressurreição de Cristo é um facto real, mas ao mesmo tempo
sobrenatural e meta-histórico. É algo que a ciência histórica não pode demonstrar, porque
corresponde a uma experiência de fé.
No Evangelho, Lucas apresenta um grupo de discípulos que partilharam a barca com
Jesus, que acolheram as propostas de Jesus, que souberam reconhecê-l’O como seu
“Senhor”, que aceitaram o convite para ser “pescadores de homens” e que deixaram tudo
para seguir Jesus… Neste quadro, reconhecemos o caminho que os cristãos são chamados a
percorrer.
O que é ser cristão? Como se segue Jesus? O que é que implica seguir Jesus? Ser cristão
é, em primeiro lugar, estar com Jesus “no mesmo barco”. É desse barco (a comunidade
cristã), que a Palavra de Jesus se dirige ao mundo, propondo a todos a libertação. Ser
cristão é, em segundo lugar, escutar a proposta de Jesus, fazer o que Ele diz, cumprir as suas
indicações, lançar as redes ao mar. Às vezes, as propostas de Jesus podem parecer ilógicas,
incoerentes, ridículas; mas é preciso confiar incondicionalmente, entregar-se nas mãos d’Ele
e cumprir à risca as suas indicações. Ser cristão é, em terceiro lugar, reconhecer Jesus como
“o Senhor”: é o que faz Pedro, ao perceber como a proposta de Jesus gera vida e
fecundidade para todos.
Dizer que os seus discípulos vão ser “pescadores de homens” significa que a missão do
cristão é continuar a obra libertadora de Jesus em favor do homem, procurando libertar o
homem de tudo aquilo que lhe rouba a vida e a felicidade.

Eis-nos enviados entre os homens, nossos irmãos, como Isaías, como Simão, como Paulo…
E, como eles, não nos sentimos dignos de cumprir a missão que Deus nos
confia em cada Eucaristia. Mas, como a Isaías, a Simão, a Paulo, uma palavra
forte é dita a cada um de nós: “Não tenhas medo…” Partamos, como Paulo…
com a certeza de que não sou eu que trabalho sozinho, “é a graça de Deus, que está comigo!”.
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(Igreja da Misericórdia)

ORAÇÃO PARA O XXVII DIA MUNDIAL DO DOENTE 2019
Pai de misericórdia, fonte de todo o dom perfeito,
ajuda-nos a amar gratuitamente o nosso próximo como tu nos tens amado.
Senhor Jesus, que experimentaste a dor e o sofrimento,
dá-nos a força de enfrentar o tempo da doença e de o viver com fé na companhia dos nossos irmãos.
Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, suscita nos corações o fogo da tua caridade,
para que saibamos curvar-nos diante da humanidade em sofrimento no corpo e no espírito.
Maria, Mãe amorosa da Igreja e de todos os homens, mostra-nos o caminho traçado pelo teu Filho, para
que, n’Ele, a nossa vida se torne serviço de amor e sacrifício de salvação
no caminho rumo à Páscoa eterna. Ámen.

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 93 464 53 25; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12

