Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”.
Viseu: Bispo faz nomeações para novo ano pastoral e alerta para
«descristianização das paróquias»
Diocese vive contexto de «diminuição acentuada do clero», refere D.
António Luciano
O bispo de Viseu, D. António Luciano, publicou as nomeações para o
novo ano pastoral, num contexto de “diminuição acentuada do clero” e
“descristianização” das paróquias”.
“No contexto cultural e eclesial, onde a indiferença religiosa e o
individualismo vivem juntos, a diminuição acentuada do clero, a crise de
vocações sacerdotais e a descristianização das paróquias, é dever do Bispo,
enquanto pastor e pai distribuir os sacerdotes e diáconos na Diocese, com a
finalidade de responder às necessidades pastorais do povo de Deus”,
escreveu D. António Luciano na nota publicada no site diocesano.
O bispo refere ainda que os sacerdotes nomeados para “presidir, orientar
e animar as paróquias e serviços diocesanos”, “devem assumir com espírito
de caridade fraterna, solicitude pastoral o múnus que lhes é confiado”.
D. António Luciano pede a oração de “todos os diocesanos pelo aumento
de vocações sacerdotais e de consagração”.
“As mudanças são necessárias na Igreja e fazem parte de um processo de
renovação, de um caminho sinodal juntos, de uma experiência de escuta, de
acolhimento, de disponibilidade, de diálogo e discernimento, que os
pastores devem fazer ao ser enviados em missão”, indica.
As nomeações integram ainda as novas direcções da ACEGE, do
Movimento Educadores Católicos e Associação Católica dos Enfermeiros e
Profissionais de Saúde.
Ver tudo em: https://diocesedeviseu.pt/2022/08/11/nomeacoes-diocesanas-12/
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Palavra de Deus…

Palavra na Vida…

LEITURA I
Jer 38, 4-6.8-10
«Geraste-me como homem de discórdia para toda a terra» (Jer 15, 10)
Leitura do Livro de Jeremias
Naqueles dias, os ministros disseram ao rei de Judá: «Esse Jeremias deve
morrer, porque semeia o desânimo entre os combatentes que ficaram na
cidade e também todo o povo com as palavras que diz. Este homem não
procura o bem do povo, mas a sua perdição». O rei Sedecias respondeu:
«Ele está nas vossas mãos; o rei não tem poder para vos contrariar».
Apoderaram-se então de Jeremias e, por meio de cordas, fizeram-no descer
à cisterna do príncipe Melquias, situada no pátio da guarda. Na cisterna não
havia água, mas apenas lodo, e Jeremias atolou-se no lodo. Entretanto,
Ebed-Melec, o etíope, saiu do palácio e falou ao rei: «Ó rei, meu senhor,
esses homens procederam muito mal tratando assim o profeta Jeremias:
meteram-no na cisterna, onde vai morrer de fome, pois já não há pão na
cidade». Então o rei ordenou a Ebed-Melec, o etíope: «Leva daqui contigo
três homens e retira da cisterna o profeta Jeremias, antes que ele morra».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL
Senhor, socorrei-me sem demora.

Salmo 39 (40), 2.3.4.18 (R. 14b)

LEITURA II

Hebr 12, 1-4
«Corramos com perseverança
para o combate que se apresenta diante de nós»

Leitura da Epístola aos Hebreus
Irmãos: Estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas,
ponhamos de parte todo o fardo e pecado que nos cerca e corramos com
perseverança para o combate que se apresenta diante de nós, fixando os
olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição. Renunciando à
alegria que tinha ao seu alcance, Ele suportou a cruz, desprezando a sua
ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Pensai n’Aquele que
suportou contra Si tão grande hostilidade da parte dos pecadores, para não
vos deixardes abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue,
na luta contra o pecado.
Palavra do Senhor.
EVANGELHO

Lc 12, 49-53

A Palavra de Deus que hoje nos é servida convida-nos a tomar
consciência da radicalidade e da exigência da missão que Deus nos
confia. Não há meios-termos: Deus convida-nos a um compromisso, corajoso e
coerente, com a construção do “novo céu” e da “nova terra”. É essa a nossa missão
profética.
A primeira leitura apresenta-nos a figura do profeta Jeremias. O profeta
recebe de Deus uma missão que lhe vai trazer o ódio dos chefes e a desconfiança do
Povo de Jerusalém: anunciar o fim do reino de Judá. Jeremias vai cumprir a missão
que Deus lhe confiou, doa a quem doer. Ele sabe que a missão profética não é um
concurso de popularidade, mas um testemunhar, com verdade e coerência, os
projectos de Deus.
A segunda leitura convida o cristão a correr de forma decidida ao encontro
da vida plena – como os atletas que não olham a esforços para chegar à meta e
alcançar a vitória. Cristo – que nunca cedeu ao mais fácil ou ao mais agradável, mas
enfrentou a morte para realizar o projecto do Pai – deve ser o modelo para o cristão
e que orienta a sua caminhada.
O Evangelho reflecte sobre a missão de Jesus e as suas implicações. Define
a missão de Jesus como um “lançar fogo à terra”, a fim de que desapareçam o
egoísmo, a escravidão, o pecado e nasça o mundo novo – o “Reino”. A proposta de
Jesus trará, no entanto, divisão, pois é uma proposta exigente e radical, que
provocará a oposição de muitos; mas Jesus aceita mesmo enfrentar a morte, para
que se realize o plano do Pai e o mundo novo se torne uma realidade palpável.
O objectivo de Jesus não passava por conservar intacto o que já existia,
pactuando com essa paz podre que não questiona o mal, a injustiça, a escravidão; o
objectivo de Jesus passava por “incendiar o mundo”, pondo em causa tudo aquilo
que escraviza o homem e o priva de vida.
A proposta de Jesus não passa pela manutenção de uma paz podre, que não
questiona nem incomoda ninguém, mas por opções radicais, que interpelam e que
obrigam a decisões arriscadas. No entanto, a Igreja de Jesus aceita muitas vezes
abençoar as ideologias que escravizam e oprimem, para manter uma certa paz
social, para “defender a civilização cristã” (como se pudessem ser cristãos aqueles
que constroem máquinas de injustiça e de morte) ou para manter determinados
privilégios. Quando isto acontece (e tem acontecido demasiadas vezes, ao longo da
história), a Igreja estará a ser fiel a esse Jesus, que veio lançar o fogo à terra e que
não veio trazer a paz, mas a divisão?
O “fogo” que Jesus veio atear – fogo purificador e transformador – deve
atingir o coração de cada um de nós e transformar as nossas vidas.

«Não vim trazer a paz, mas a desunião»
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Eu vim trazer o fogo à
terra e que quero Eu senão que ele se acenda? Tenho de receber um
baptismo e estou ansioso até que ele se realize. Pensais que Eu vim
estabelecer a paz na terra? Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão. A
partir de agora, estarão cinco divididos numa casa: três contra dois e dois
contra três. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a
mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora
contra a sogra».
Palavra da salvação.

ORAÇÃO
Ajuda-me Senhor, a olhar com verdade para o mais íntimo
de mim próprio. Para isso, Peço-Te paz interior para reconhecer
e entender tudo o que fazes por mim através dos meus
sentimentos, desejos e pensamentos em cada dia, para que possa
estar em comunhão com a tua vontade.

