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A alegria sinodal de caminhar juntos
Ao povo de Deus: sacerdotes, diáconos, consagrados e leigos
Em comunhão fraterna com o Papa Francisco vamos “caminhar juntos” na
“comunhão, participação e na missão”, para construirmos uma Igreja
sinodal.
Todos os baptizados temos diante de nós um desafio enorme e uma
oportunidade maravilhosa e única. Descobrir como “caminhar juntos”, para desvelar a verdadeira
identidade de filhos de Deus, no seguimento de Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo na Igreja,
sendo verdadeiros discípulos missionários. […]
O Sínodo deve servir para chamar, aproximar, cativar, clarificar, instruir, formar, consciencializar e
colocar a todos na mesma estrada, a olhar na mesma direcção, com o mesmo objectivo, com o
horizonte do maior bem e a salvação de todos.
Tenho receio e medo de que não entremos todos no caminho, não façamos bem o caminho e não
cheguemos juntos à meta (2021-2023), mesmo passando juntos pelas diversas etapas. O desafio a
caminhar com alegria, com fé e verdade não deve deixar ninguém para trás. Temos que fazer um
caminho inovador, inclusivo e aglutinador, seguindo as orientações do Vademecum, onde todas as
nossas energias possam convergir e sintonizar com a graça do Espírito Santo, através da sabedoria, da
fortaleza, da prudência e da força refrescante da oração. Que juntamente com a oração não falte a
paciência, a coragem, o sacrifício, o estudo, o discernimento e o trabalho pastoral juntos.
Exorto a todos a entrar no Caminho Sinodal com disponibilidade interior, humildade efectiva, esperança
pascal, confiança em Deus e no trabalho que vamos realizar a “caminhar juntos”. […]
A Diocese de Viseu convida com alegria todos os fiéis, todo o povo de Deus, a “caminhar juntos”, os
pastores, os consagrados e os leigos a viver o início deste processo Sinodal em caminho de “comunhão,
participação e missão” na unidade eclesial da fé daqueles que sentem a responsabilidade dos desafios
do trabalho pastoral. […]
Será uma motivação para “caminhar juntos” na “comunhão, participação e missão” dando início ao
Sínodo marcados pela senda de uma vida cristã centrada na Eucaristia. […]
Peço o empenhamento dos pastores e dos leigos para que nas Eucaristias do próximo Domingo seja
rezada em todas a Oração pelo Sínodo.
Com Maria, Estrela da Nova Evangelização, Mãe e modelo de “caminhar juntos” na fé, animados pela
graça do Espírito Santo, que nos reúne em família diocesana para crescer na “comunhão, participação e
missão”.
Viseu, 12 de Outubro de 2021
+ António Luciano dos Santos Costa, Bispo de Viseu
Para receber o Boletim Dominical no seu mail envie um mail para: upfornosdealgodres@gmail.com

Da Palavra…
1ª Leitura | Is 53, 10-11
«Se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoira.»

Salmo Responsorial | Sl 32 (33)

Desça sobre nós a vossa misericórdia, porque em Vós esperamos, Senhor.
2ª Leitura | Hebr 4, 14-16

«Vamos cheios de confiança ao trono da graça.»
Evangelho | Mc 10, 35-45
«O Filho do homem veio para dar a vida pela redenção de todos .»

E VANGELHO DE N OSSO S ENHOR J ESUS C RISTO SEGUNDO S ÃO M ARCOS
Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu,
aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe:
«Mestre, nós queremos que nos faças o que Te vamos pedir».
Jesus perguntou-lhes: «Que quereis que vos faça?»
Eles responderam: «Concede-nos que, na tua glória,
nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda».
Disse-lhes Jesus:
«Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que Eu vou beber
e receber o baptismo com que Eu vou ser baptizado?»
Eles responderam-Lhe: «Podemos».
Então Jesus disse-lhes:
«Bebereis o cálice que Eu vou beber e sereis baptizados
com o baptismo com que Eu vou ser baptizado.
Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda
não Me pertence a Mim concedê-lo; é para aqueles a quem está reservado».
Os outros dez, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João.
Jesus chamou-os e disse-lhes:
«Sabeis que os que são considerados como chefes das nações
exercem domínio sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder.
Não deve ser assim entre vós:
Quem entre vós quiser tornar-se grande,
será vosso servo,
e quem quiser entre vós ser o primeiro,
será escravo de todos;
porque o Filho do homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a vida pela redenção de todos».

… para a vida.
A liturgia do 29º DOMINGO DO TEMPO COMUM lembra-nos, mais uma vez,
que a lógica de Deus é diferente da lógica do mundo. Convida-nos a prescindir
dos nossos projectos pessoais de poder e de grandeza e a fazer da nossa vida
um serviço aos irmãos. É no amor e na entrega de quem serve humildemente
os irmãos que Deus oferece aos homens a vida eterna e verdadeira.
A primeira leitura apresenta-nos a figura de um “Servo de Deus”, insignificante e
desprezado pelos homens, mas através do qual se revela a vida e a salvação de Deus. Deus
garante a verdade e a autenticidade da vida do “Servo”. Dito por outras palavras: a vida vivida
na simplicidade, na humildade, no sacrifício, na entrega e no dom de si mesmo não é, aos
olhos de Deus, uma vida maldita, perdida, fracassada; mas é uma vida fecunda e plenamente
realizada, que trará libertação, verdade, esperança e amor ao mundo e aos homens.
A segunda leitura fala-nos de um Deus que ama o homem com um amor sem limites e que,
por isso, está disposto a assumir a fragilidade dos homens, a descer ao seu nível, a partilhar a
sua condição. Ele não Se esconde atrás do seu poder e da sua omnipotência, mas aceita descer
ao encontro homens para lhes oferecer o seu amor. Jesus é, para todos os crentes, o grande
sumo-sacerdote que “atravessou os céus” para alcançar misericórdia para todos os crentes.
Aderir à proposta de Jesus é reentrar na comunhão com Deus, assumir-se como família de
Deus, receber de Deus vida em abundância. Nós, os seguidores de Jesus, não estamos numa
situação desesperada, apesar das nossas falhas e incoerências.
No Evangelho, Jesus convida os discípulos a não se deixarem manipular por sonhos
pessoais de ambição, de grandeza, de poder e de domínio, mas a fazerem da sua vida um dom
de amor e de serviço. Chamados a seguir o Filho do Homem “que não veio para ser servido,
mas para servir e dar a vida”, os discípulos devem dar testemunho de uma nova ordem e
propor, com o seu exemplo, um mundo livre do poder que escraviza.
Para fazer parte da comunidade do Reino é preciso, portanto, que os discípulos estejam
dispostos a percorrer, com Jesus, o caminho do sofrimento, da entrega, do dom da vida até à
morte. Apesar de Tiago e João manifestarem, com toda a sinceridade, a sua disponibilidade
para percorrer o caminho do dom da vida, Jesus não lhes garante uma resposta positiva à sua
pretensão… Jesus evita associar o cumprimento da missão e a recompensa, pois o discípulo
não pode seguir determinado caminho ou embarcar em determinado projecto por cálculo ou
por interesse; de acordo com a lógica do Reino, o discípulo é chamado a seguir Jesus com total
gratuidade, sem esperar nada em troca, acolhendo sempre como graças não merecidas os
dons de Deus.

Como servir? Concretamente, como fazer passar o Evangelho
antes dos nossos próprios desejos? Fazer passar o respeito pelo
outro antes da nossa própria vantagem? De que maneira
vamos poder servir nesta semana? Ousaremos fazê-lo em
nome de Cristo Servidor? Como rezar? Isso diz respeito
também à qualidade da nossa oração...
Aos Domingos, das 9h às 10h, na Rádio Imagem (87.6 FM) o programa “DIA DO SENHOR”
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