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Não servos, mas amigos!
No dia 5 de Outubro, o Papa Francisco integrou, no Colégio dos Cardeais, treze sucessores dos Apóstolos, que passam a fazer parte do grupo dos seus colaboradores mais próximos e, dos quais, dez são seus possíveis sucessores.
Se olharmos para a lista dos nomes, vemos a diversidade da proveniência destes Cardeais, oriundos de periferias
geográficas mas também humanas. Periferias trazidas por eles para o centro da vida do Vaticano e da Igreja.
O Papa Francisco não escolheu estes homens, em primeiro lugar, para os honrar, para os ‘elevar’ a alguma coisa. Escolheu-os para ter no centro da Igreja a expressão clara e diversa do Cristo Bom Pastor, que busca a todos, acolhe a
todos e serve a todos. O Papa quis ter junto de si verdadeiros humanistas, amigos íntimos de Jesus e conhecedores
das coisas do Pai, com o coração suficientemente largo para amar a todos os que o Pai ama. Não podia ser de outra
maneira.
Não tenho aqui espaço para vos contar tudo o que vivi nestes dias em que acompanhei o Consistório e a Abertura
do Sínodo sobre a Amazónia. Destaco três coisas:
- Comoveu muito ver o Papa chorar. Chorou no momento
em que fazia Cardeal a D. Sigitas Tamkevicius, que foi feito prisioneiro pelos comunistas, enviado para um gulag
e condenado a trabalhos forçados. A sua culpa era a de
ser cristão e defender a liberdade contra a opressão de
um regime injusto. Já vimos o Papa chorar outras vezes…
Quantas lágrimas chorará silenciosamente, pelo mundo e
pela Igreja, sem que o saibamos…
- O Cardeal Czerny, que trabalha com os refugiados e migrantes, substituiu a cruz habitual de prata ou ouro por
uma cruz tosca feita a partir da madeira de um navio naufragado no mediterrâneo. Um sinal muito vivo do seu desprendimento e do compromisso que assume para com os
deslocados…
- O Cardeal Tolentino Mendonça, antes da celebração, desabafava com o Papa: ‘Santo Padre, o que é que me fez?’ E
ele riu-se e disse: olha, a ti eu digo aquilo que um poeta disse, ‘tu és a poesia’.
“Já não vos chamo servos, mas amigos”, é a palavra bonita que Jesus diz aos discípulos antes de se afastar definitivamente. São amigos porque conhecem o que Jesus partilhou com eles acerca do Pai. É a amigos íntimos, próximos,
com caminho feito, que Jesus confia tudo.
Boa semana,
P. Hugo Gonçalves
Pároco

ÁGAPE

Ágape “exprime a experiência do amor que se torna verdadeiramente descoberta do outro. O amor torna-se cuidado do outro e pelo outro. Já não se busca a si próprio, não busca a imersão no inebriamento da felicidade; procura,
ao invés, o bem do amado: torna-se renúncia, está disposto ao sacrifício”. Bento XVI

OUTUBRO MISSIONÁRIO
Vidas de missão | S. Francisco Xavier
“Francisco, que adianta o homem ganhar o
mundo inteiro se perder a sua alma?”
Foi esta pergunta que fez com que São Francisco Xavier
se convertesse e seguisse Jesus sem hesitações tornando-se o padroeiro das Missões. Esta conversão, contudo só foi possível porque Santo Inácio de Loyola fazia
esta questão repetidamente.
Francisco nasceu em Navarra, Espanha, a 7 de abril de
1506; sofreu com a guerra, onde aprendeu a nobreza e
a valentia; com dezoito anos foi estudar para Paris, tornando-se doutor e professor.
A amizade com Inácio e o caminho que com ele foi fazendo acabou por marcar decisivamente a sua vida, levando a uma entrega total. A pergunta de Inácio e o seu
exemplo foi modificando o coração de Francisco tendo
conduzido os dois amigos, juntamente com outros, a
formar a Companhia de Jesus. O grande desejo destes
homens era o de ir para além da Europa procurando
formas de anunciar o Evangelho àqueles que precisavam de descobrir a forma de ganhar uma “nova vida”.
Após ser ordenado sacerdote, Francisco responde ao

desafio lançado aos Jesuítas pelo Rei de Portugal,
D. João III – o de acompanharem as expedições portuguesas ao Oriente e evangelizar a India.
Na Índia, o seu trabalho de evangelização abrangeu todas as classes e idades, realizando um árduo trabalho
de catequese, apoio aos doentes, ensino aos escravos e
até utilizando a música popular para transmitir as verdades do cristianismo. Pouco depois, as suas canções
eram cantadas nas ruas, casas, campos e locais de trabalho. Ao avançar para o Japão, dedicou-se a aprender
a língua e os costumes locais, para ser mais eficaz no
anúncio de Cristo, sendo que ao final de um ano já tinha cerca de 100 conversões. Partiu depois com o desejo de levar a Boa Nova à China, mas veio a adoecer e
a falecer na ilha de Shang-Chawan, perto da costa, cem
quilómetros a sul de Hong Kong, aos 46 anos de idade.
Este grande santo missionário percorreu grandes distâncias para anunciar o Evangelho, tanto assim que, se
colocássemos em linha as suas viagens, daríamos três
vezes voltas à Terra.

«Nestes lugares, muitos transcuram de se tornarem cristãos, porque não tem pessoas que se
ocupem de coisas tao pias e santas. Muitas vezes sou dominado pelo pensamento avassalador
de ir as universidades e dai, gritando como um homem que tivesse perdido o juízo, e sobretudo
a Universidade de Paris, dizendo a todos os que frequentam a Sorbona, que tem mais ciência do
que vontade de faze- la frutificar: “Quantas almas não poderiam ir para o paraíso e vão para o
inferno pela vossa negligência!”
(S. Francisco Xavier, Le lettere e altri documenti, cit., pp. 110-111)

Para rezar durante a semana:

«Com efeito, todos os fiéis cristãos,
onde quer que vivam, têm obrigação de manifestar, pelo exemplo da
vida e pelo testemunho da palavra,
o homem novo de que se revestiram
pelo Baptismo, e a virtude do Espírito Santo por quem na Confirmação
foram robustecidos, de tal modo
que os demais homens, ao verem as
suas boas obras, glorifiquem o Pai e
compreendam, mais plenamente o
sentido genuíno da vida humana e
o vínculo universal da comunidade
humana.» (S. Paulo VI, Ad Gentes,
1965)

- Como vivo hoje a minha missão de Batizado?
- Será a Cidade cada vez mais terra de
Missão? De que forma anuncio Jesus
pelo meu Testemunho?

DESAFIOS...

Missão de todos os batizados

Durante a semana vou procurar…
Encontrar um momento em que vou ser
missionário junto daqueles que partilham o dia a dia comigo, a judando alguém a descobrir a Alegria de confiar
e seguir Jesus.

TEMOS UMA MISSÃO! Dia missionário paroquial
“Sê homem de Deus, que anuncia Deus: este mandato toca-nos de perto” - respondendo ao desafio do Papa Francisco, na nossa paróquia teremos durante este mês vários momentos ligados às Missões, com destaque para o DIA
MISSIONÁRIO – 19 de Outubro, no qual todos somos convidados a participar!
Um dia em saída, para levar Jesus àqueles que vivem e passam pela nossa paróquia.
As inscrições poderão ser feitas online - https://forms.gle/SauJBMaqWgF2GKvt9 - e também no Acolhimento.

TERÇO PELA PAZ
Começou há 14 anos, na Venezuela - algumas crianças rezaram o terço pelas suas famílias, pelo mundo, pela paz!
Esta iniciativa rapidamente se espalhou pelo mundo e desde então, no dia 18 de Outubro, centenas de milhares de
crianças rezam pela paz - nos colégios, em casa, nas paróquias.
Este ano também as crianças da nossa catequese juntam-se a esta corrente mundial de oração.
No dia 18, sexta-feira, às 18:30, venha rezar com elas!

A ACONTECER
EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO
Quinta-feira, a partir das 9:30 e até às 19:00, teremos Exposição do Santíssimo. Uma oportunidade de oração pessoal,
silêncio e proximidade com o Senhor.
VIGÍLIAS DO CAMPO GRANDE
Nesta quinta-feira, dia 17, a oração será orientada segundo o modelo de Taizé - uma forma de rezar muito simples, através
de cânticos e de pequenas meditações e preces, mas também muito profunda e comunitária. Das 21:30 Às 22:30.
CRISMA PARA ADULTOS
Estão abertas as inscrições para a preparação do Crisma para adultos. Todos aqueles, com mais de 18 anos, que querem receber
este sacramento, são convidados a integrar este grupo que se reúne à terça-feira à noite. A ficha de inscrição com todas as informações está disponível no Acolhimento e em www.igrejacampogrande.pt.

