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Domingos de Verãoparte I



Eu existo!

«Naqueles dias, o Espírito entrou em mim e
fez-me levantar. Ouvi, então, Alguém que me
dizia: “Filho do homem, Eu te envio aos
filhos de Israel, a um povo rebelde que se
revoltou contra Mim. Eles e seus pais
ofenderam-Me até ao dia de hoje. É a esses
filhos de cabeça dura e coração obstinado que
te envio, para lhes dizeres: ‘Eis o que diz o
Senhor’. Podem escutar-te ou não – porque

são uma casa de rebeldes – mas saberão que há um profeta no
meio deles”.»
(Ez 2, 2-5)
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Pelo Batismo Todos Somos Sacerdotes!

«Naquele tempo, Jesus chamou os doze
Apóstolos e começou a enviá-los dois a dois.
Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e
ordenou-lhes que nada levassem para o
caminho, a não ser o bastão: nem pão, nem
alforge, nem dinheiro; que fossem calçados
com sandálias, e não levassem duas túnicas.
Disse-lhes também: “Quando entrardes em
alguma casa, ficai nela até partirdes dali. E se

não fordes recebidos em alguma localidade, se os habitantes não
vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés como
testemunho contra eles”. Os Apóstolos partiram e pregaram o
arrependimento, expulsaram muitos demónios, ungiram com óleo
muitos doentes e curaram-nos.»
(Mc 6,7-13)
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Ave, Christus!





Ovelhas com pastor

«Naquele tempo, os Apóstolos vieram
reunir-se junto de Jesus e contaram-Lhe
tudo quanto haviam feito e ensinado. Disse-
lhes então Jesus: “Vinde, em particular, para
um sítio isolado e descansai um pouco.” Na
verdade, os que chegavam e partiam eram
tantos que eles nem tinham tempo de comer.
Retiraram-se, pois, no barco, em particular,
para um sítio isolado. Viram-nos, contudo,

afastar-se, e muitos compreenderam. Então, de todas as cidades,
acorreram a pé ao local e chegaram primeiro que eles. Ao
desembarcar, Jesus viu grande multidão. Encheu-Se de compaixão
por aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor. E
começou a instruí-los demoradamente.»
(Mc 6, 30-34)
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Neste Verão, reacende o dom da Missão!

«Naqueles dias, veio um homem da povoação
de Baal-Salisa e trouxe a Eliseu, o homem de
Deus, pão feito com os primeiros frutos da
colheita. Eram vinte pães de cevada e um
saco de trigo novo em grão. Eliseu deu estas
ordens: “Dá-os a comer a toda essa gente.”
Mas o criado respondeu-lhe: “Como posso
dar isto a cem pessoas?” Eliseu replicou:

“Dá-os a comer a toda essa gente, pois o Senhor afirmou:
“Comerão e ainda sobrará.” Serviu-lhos então, e eles comeram; e
ainda sobejou, segundo a palavra do Senhor.» (2 Rs 4, 42-44)

«Meus irmãos: Eu, que estou na prisão pela causa do Senhor,
recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a
que fostes chamados: Procedei com toda a humildade, mansidão e
paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-
vos em manter a unidade de espírito, pela paz, que a todos
mantém unidos. Há um só corpo e um só Espírito, como existe
uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um único
Senhor, uma única fé, um único baptismo. Há um só Deus e pai
de todos, que está acima de todos, actua em todos e em todos se
encontra.» (Ef 4, 1-6)

«(…) então Jesus tomou os pães, deu graças e distribui-os aos
convivas. E fez o mesmo com os peixes, tanto quanto eles
quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos:
“Recolhei os restos que sobraram, para que nada se perca”.»
(Jo 6, 11-12)
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“Felizes os que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados”



Tempo para Esperar e Acreditar!

«Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos
de Israel começou a murmurar no deserto
contra Moisés e Aarão. Disseram-lhes os
filhos de Israel: “Antes tivéssemos morrido às
mãos do Senhor na terra do Egipto, quando
estávamos sentados ao pé das panelas de
carne e comíamos pão até nos saciarmos.
Trouxestes-nos a este deserto, para deixar
morrer à fome toda esta multidão”. Então o

Senhor disse a Moisés: “Vou fazer que chova para vós pão do céu.
O povo sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia.
Vou assim pô-lo à prova, para ver se segue ou não a minha lei. Eu
ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Vai dizer-lhes: ‘Ao cair
da noite comereis carne e de manhã saciar-vos-eis de pão. Então
reconhecereis que Eu sou o Senhor, vosso Deus’”. Nessa tarde
apareceram codornizes, que cobriram o acampamento, e na
manhã seguinte havia uma camada de orvalho em volta do
acampamento. Quando essa camada de orvalho se evaporou,
apareceu à superfície do deserto uma substância granulosa, fina
como a geada sobre a terra. Quando a viram, os filhos de Israel
perguntaram uns aos outros: “Man-hu?”, quer dizer: “Que é
isto?”, pois não sabiam o que era. Disse-lhes então Moisés: “É o
pão que o Senhor vos dá em alimento”.»
(Ex 16, 2-4. 12-15)
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Imitadores de Deus

«Irmãos: Não contristeis o Espírito Santo de
Deus, que vos assinalou para o dia da
redenção. Seja eliminado do meio de vós tudo
o que é azedume, irritação, cólera, insulto,
maledicência e toda a espécie de maldade.
Sede bondosos e compassivos uns para com
os outros e perdoai-vos mutuamente, como
Deus também vos perdoou em Cristo. Sede
imitadores de Deus, como filhos muito

amados. Caminhai na caridade, a exemplo de Cristo, que nos
amou e Se entregou por nós, oferecendo-Se como vítima
agradável a Deus.»
(Ef 4, 30 – 5, 2)
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“Eleva‐nos até ao alto, Mãe!”

«Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e
dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma
cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias
e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a
saudação de Maria, o menino saltou-lhe de
alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito
Santo. Então, erguendo a voz, exclamou:
“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o
fruto do teu ventre. E donde me é dado que

venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois, logo que chegou
aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no
meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o
que te foi dito da parte do Senhor.”
Maria disse, então: “A minha alma glorifica o Senhor e o meu
espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na
humildade da sua serva. De hoje em diante, me chamarão bem-
aventurada todas as gerações. O Todo-poderoso fez em mim
maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de
geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o
poder do seu braço dispersou os soberbos. Derrubou os
poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos
encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a
Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha
prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência, para
sempre.” Maria ficou com Isabel cerca de três meses. Depois
regressou a sua casa.»
(Lc 1,39-56)



Pistas de Jaime Bonet
no dia da Assunção da Virgem Santa Maria
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Procurar em Deus

«A Sabedoria construiu a sua casa sobre sete
colunas. Mandou matar animais para uma
festa, preparou vinho e pôs a mesa. (…) E
disse “Venham, comam a minha comida e
bebam o vinho que eu preparei. Deixem a
companhia dos tolos e vivam. Sigam o
caminho do conhecimento”.»
(Pr 9, 1-2.5-6)

«Portanto, prestem atenção na sua maneira de
viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os
dias em que vivemos são maus; por isso aproveitem bem todas as
oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo,
mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam.
Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça; mas
encham-se do Espírito de Deus.»
(Ef 5, 15-18)

«“Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse
pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo
tenha vida é a minha carne”.»
(Jo 6,51)
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Convite à liberdade

«Depois de o ouvirem, muitos dos seus
discípulos disseram: “Que palavras
insuportáveis! Quem pode entender isto?”
Mas Jesus, sabendo no seu íntimo que os seus
discípulos murmuravam a respeito disto,
disse-lhes: “Isto escandaliza-vos? E se virdes
o Filho do Homem subir para onde estava
antes? É o Espírito quem dá a vida; a carne
não serve de nada: as palavras que vos disse

são espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não crêem.” De
facto, Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam
e também quem era aquele que o havia de entregar. E dizia: “Por
isso é que Eu vos declarei que ninguém pode vir a mim, se isso
não lhe for concedido pelo Pai.” A partir daí, muitos dos seus
discípulos voltaram para trás e já não andavam com Ele. Então,
Jesus disse aos Doze: “Também vós quereis ir embora?”
Respondeu-lhe Simão Pedro: “A quem iremos nós, Senhor? Tu
tens palavras de vida eterna! Por isso nós cremos e sabemos que
Tu é que és o Santo de Deus”.»
(Jo 6, 60-69)
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A atividade que santifica





Livres de convenções

«Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus
um grupo de fariseus e alguns escribas. Eles
viram que alguns dos discípulos de Jesus
comiam sem lavar as mãos. Na verdade, os
fariseus e os judeus em geral não comem sem
terem lavado cuidadosamente as
mãos,conforme a tradição dos antigos. (…)
E seguem muitos outros costumes a que se
prenderam por tradição, como lavar os copos,

os jarros e as vasilhas de cobre. Os fariseus e os escribas
perguntaram a Jesus: “Porque não seguem os teus discípulos a
tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos?” Jesus
respondeu-lhes: “Bem profetizou Isaías a respeito de vós,
hipócritas: ‘Este povo honra-Me com os lábios, mas o seu coração
está longe de Mim.’ (…) Depois, Jesus chamou de novo a Si a
multidão e começou a dizer-lhe: “Ouvi-Me e procurai
compreender. Não há nada fora do homem que ao entrar nele o
possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro,
pois do interior dos homens é que saem os maus pensamentos:
imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças,
fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez”.»
(Mc 7)
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parte II Notas biográficas de Jaime Bonet



Introdução



A primeira vez que dei ouvidos a Jesus

Salva‐me pelo teu amor!



A partir dos catorze anos



Existes ou não existes?



Isto foi o que me aconteceu aos 14 anos



Quem me assegurará que Deus existe?





A resposta era “Gostaria muito!”







“Não poderias emprestar‐me a tua voz, os teus
pés, as tuas mãos, toda a tua pessoa?"







Quando descobri a minha vocação, temi perdê‐la





REFERÊNCIA AOS SEUS CATORZE ANOS

Isto o dizia quando tinha catorze anos





Quando aos catorze anos me entreguei
totalmente a Deus

Eu desde os meus catorze anos que tenho
feito assim



Só parei aos catorze anos





E, por isso, levo 14 anos sem Te agradecer

Se aos meus 14 anos os meus pais se tivessem
oposto…



Não há que pensar muito!



A primeira questão que me ocorreu dizer‐Lhe
aos catorze anos



Aos Catorze anos





Com a Tua imagem no Crucifixo

Passaram 50 anos



Cinquenta anos da minha conversão





Próximas Atividades da Família Missionária Verbum
Dei ‐ Lisboa



Família Missionária Verbum Dei
Uma Família

Três Ramos




