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Paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Amadora
Naquele tempo, os Apóstolos disseram ao Senhor: «Aumenta a nossa fé». O Senhor respondeu: «Se tivésseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: 'Arranca-te daí e
vai plantar-te no mar’, e ela obedecer-vos-ia. Quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a
guardar gado, lhe dirá quando ele volta do campo: 'Vem depressa sentar-te à mesa’? Não lhe
dirá antes: 'Prepara-me o jantar e cinge-te para me servires, até que eu tenha comido e
bebido. Depois comerás e beberás tu. Terá de agradecer ao servo por lhe ter feito o que
mandou? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei:
'Somos inúteis servos: fizemos o que devíamos fazer’».

A "fé" é, antes de mais, a adesão à pessoa de Jesus Cristo e ao seu projecto. Posso dizer, de facto, que é a
"fé" que conduz e que anima a minha vida? Jesus é o eixo central à volta do qual se constrói a minha
existência? É Jesus que marca o ritmo e a cor das minhas opções e dos meus projectos?
O "Reino" é uma realidade sempre "a fazer-se"; mas apresentam-se, com frequência, situações de injustiça,
de violência, de egoísmo, de sofrimento, de morte, que impedem a concretização do "Reino". Como é que
eu - homem ou mulher de fé - ajo, nessas circunstâncias? A minha "fé" em Jesus conduz-me a um empenho
concreto pelo "Reino" e entusiasma-me a lutar contra tudo o que impede a concretização do "Reino"? A
minha "fé" nota-se nos meus gestos? Há algo de novo à minha volta pelo facto de eu ter aderido a Jesus e
pelo facto de eu estar a percorrer o "caminho do Reino"? Quais são os "milagres" que a minha "fé" pode
fazer? | in site dos Dehonianos
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LEITURAS | 27º Domingo do Tempo Comum | Ano C
1ª LEITURA: Hab 1, 2-3; 2, 2-4
SALMO: 94(95), 1-2.6-7.8-9
Ref: Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações.
2ª LEITURA: 2 Tim 1, 6-8.13-14
EVANGELHO: Lc 17, 5-10

Informações
ELEIÇÕES
PARA A11
ASSEMBLEIA
DA REPÚBLICA
PEREGRINAÇÃO PAROQUIAL A TOLEDO, MÚRCIA E SANTUÁRIO
DA CRUZ:
a 14 de Outubro.

FINAL DA CARTA DO CARDEAL-PATRIARCA NO INÍCIO DO ANO PASTORAL 2019-2020
3. Como o Bom Samaritano

A parábola do Bom Samaritano (cf. Lc 10, 29-37) é fonte permanente de inspiração e ação. Se o imitarmos – lembrando
que o Bom Samaritano da humanidade inteira é o próprio Cristo – irradiaremos uma autêntica “cultura” ou modo
evangélico de sentir e agir, como o Papa também indica: «Somos chamados a fazer nascer uma cultura de misericórdia,
com base na redescoberta do encontro com os outros: uma cultura na qual ninguém olhe para o outro com indiferença,
nem vire a cara quando vê o sofrimento dos irmãos» (Papa Francisco, Carta apostólica Misericordia et misera, no termo do
Jubileu Extraordinário da Misericórdia, 20 de novembro de 2016, nº 20).
Significativamente, o Papa Bento XVI ligara também à parábola do Bom Samaritano um trecho fundamental da encíclica
Deus caritas est. Fundamental porque nos dá o critério qualificativo da “caridade cristã”, como importa ter bem presente
em tudo o que de pessoal, comunitário ou institucional possamos e devamos realizar. Peço a vossa especial atenção para
o seguinte trecho: «Quais são os elementos constitutivos que formam a essência da caridade cristã e eclesial? a) Segundo
o modelo oferecido pela parábola do bom Samaritano, a caridade cristã é simplesmente, em primeiro lugar, a resposta
àquilo que, numa determinada situação, constitui a necessidade imediata: os famintos devem ser saciados, os nus
vestidos, os doentes tratados para se curarem, os presos visitados, etc. […] b) A atividade caritativa cristã deve ser
independente de partidos e ideologias. […] O programa do cristão – o programa do bom Samaritano, o programa de
Jesus – é “um coração que vê”. Este coração vê onde há necessidade de amor e age de acordo com isso. […] c) Além disso,
a caridade não deve ser um meio em função daquilo que hoje é indicado como proselitismo. O amor é gratuito; não é
realizado para alcançar outros fins. […] É dever das organizações caritativas da Igreja reforçar de tal modo esta
consciência nos seus membros que estes, através do seu agir – como também do seu falar, do seu silêncio, do seu
exemplo -, se tornem testemunhas credíveis de Cristo» (Papa Bento XVI, Encíclica Deus caritas est, sobre o amor cristão,
25 de dezembro de 2005, nº 31).
Imediata, independente e gratuita, assim se carateriza a caridade cristã. Proponho que também esta encíclica do Papa
emérito seja retomada e estudada nas comunidades ao longo do presente ano pastoral. Pelo tratamento sistemático que
faz das caraterísticas e dos modos da ação sociocaritativa, pessoal ou institucional, será muito útil para a concretização do
nosso programa anual, em perfeita consonância com a insistência evangélica do Papa Francisco.Desejo-vos a todos,
caríssimos diocesanos, as maiores felicidades no ano pastoral que hoje começa. Nossa Senhora da Visitação nos
acompanhará em direção a todas as periferias que nos esperam. - Para as centralizarmos também, como centrais
continuam no seu coração materno!
Convosco, em oração e muita estima,
+ Manuel, Cardeal-Patriarca

