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Salvou os outros”
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3. Servir e acolher a todos
«O acolhimento e a hospitalidade serão
traços essenciais da Igreja de amanhã [...]»
(D. Jorge Ortiga). Servir e acolher a todos,
à maneira de Jesus Cristo, é assumir a
compaixão como princípio de ação, como
estilo de vida. [...] Servir e acolher a todos
é também viver «em saída», em direção a
todas as «periferias». Uma comunidade semeadora de esperança é uma comunidade
«em saída», que se assume como «hospital
de campanha», disposta a cuidar de todas
as feridas, curar todas as «chagas abertas»
no coração e na vida das pessoas. [...] Entre
as «periferias», no contexto atual, situa-se
a realidade da juventude. Pretendemos dar
prioridade à pastoral juvenil, implicar os jovens em projetos de formação e de solidariedade para que descubram a aventura de
viver e de se encontrar consigo, com os outros e com Jesus Cristo, através de momentos de convívio, reflexão, celebração, oração
e de contacto com a natureza. [...] O serviço
pode ser uma forma privilegiada de levar
os jovens a semear esperança, pois eles
«sentem-se atraídos pela possibilidade de
ajudar os outros, especialmente as crianças e os pobres. Frequentemente, este serviço é o primeiro passo para descobrir ou
redescobrir a vida cristã e eclesial. Muitos
jovens cansam-se dos nossos programas
de formação doutrinal, e mesmo espiritual,
e às vezes reclamam a possibilidade de ser
mais protagonistas em atividades que façam algo pelas pessoas» (CV 225).

Servir
e acolher a todos,
à maneira de Jesus Cristo,
é assumir a compaixão
como princípio de ação,
como estilo de vida.

”

ORAÇÃO E VIDA ESPIRITUAL
Jesus está presente, mas em silêncio; são
outros que falam dele e, à exceção daquele
que designamos de ‘bom ladrão’, todos provocam a tentação de quebrar o vínculo de
confiança no Pai. Estes representam os que,
ao longo da história, não entende(ra)m a
missão de Jesus Cristo: «Salvou os outros»!
A cruz mostra-nos o caminho do discípulo
missionário chamado a dar a vida no serviço aos outros. É a maior prova de amizade
e de amor. É um exercício de contemplação
que se torna também numa oportunidade
para fazer uma avaliação autêntica do nosso discipulado ao longo do ano. Os discípulos do Crucificado, na oração e contemplação, colocam-se também sob a proteção de
Maria, para serem no mundo, «sentinelas da
madrugada que sabem contemplar o verdadeiro rosto de Jesus Salvador, aquele que
brilhou na Páscoa, e descobrir novamente
o rosto jovem e belo da Igreja, que brilha
quando é missionária, acolhedora, livre, fiel,
pobre de meios e rica no amor» (cf. Nota
Pastoral para o Ano Missionário…, 10).

NOVEMBRO
2019

VIVER

EM COMUNIDADE
Vamos! É urgente
aceitar a Missão de
batizados e anunciar
o Reino de Paz, de
Justiça e de Amor
que Jesus, o único e
verdadeiro Rei, nos
oferece do alto da Cruz.
Vamos ser Esperança,
especialmente, na vida
de cada jovem que
espera a redenção.

PERGUNTA
DA SEMANA

Como vivi o
discipulado ao
longo deste ano?

REZAR

EM FAMÍLIA
Senhor Jesus Cristo,
missionário do Pai,
ensina-nos a escolher
a força do amor e a
grandeza do serviço.
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NOVENA DA IMACULADA

LITURGIA

De 29 de Novembro a 7 de Dezembro,
recitação do terço às 10h e às 16h15.

25 | S. Catarina Alexandrina, virgem e
mártir [MF];
30 | S. André, Apóstolo [Festa];
1 | I Domingo do Advento.

ESCOLA DE FAMÍLIAS REFLECTE SOBRE “O
AMOR QUE GERA VIDA”
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Dezembro

PENSAMENTO DA SEMANA

‘‘

Qual é o mandamento mais repetido
na Bíblia? Não! Não é amai-vos uns
aos outros. É “não tenhas medo!” Os
discípulos de Jesus arriscam, ousam,
enfrentam tempestades, evangelizam e
habitam lugares inóspitos, permanecem
quando todos desertam, ... porque o
Senhor está connosco.
(D. Jorge Ortiga)

964 243 549
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Dezembro

pauloterroso@arquidiocese-braga.pt

No próximo dia 1 de Dezembro realiza-se
a segunda sessão da Escola de Famílias.
O desafio do encontro é “O amor que gera
vida”.
“O nosso amor em casal gera vida? Não só a
vida dos filhos, mas enriquece a nossa vida
pessoal e em comunidade? Como é que o
nosso amor se projecta à nossa volta?”, são
as perguntas feitas pela Pastoral Familiar
da Arquidiocese de Braga que deverão ter
resposta neste encontro.
O convidado da sessão é o médico de
família e consultor em medicina geral e
familiar Constantino Lima Santos. A iniciativa
conta com serviço de babysitting e tem início
às 15h30 no Centro Pastoral da Arquidiocese.

CEIA E CONVÍVIO DE NATAL DOS
COLABORADORES DOS CONGREGADOS

É no dia 13 de Dezembro, Sexta-Feira, aqui
na Basílica. Inicia com a eucaristia, às 19h,
seguindo-se depois o jantar-convívio. Os
adultos pagam 10€ e as crianças, até aos 12
anos, 5€.
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www.igrejamedia.com

