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Domingos de Verãoparte I



A hora dos cordeiros

«“Ide! Envio-vos como cordeiros para o meio
de lobos. Em qualquer casa em que entrardes,
dizei primeiro: ‘A paz esteja nesta casa!’ E, se
lá houver um homem de paz, sobre ele
repousará a vossa paz; se não, voltará para
vós. Em qualquer cidade em que entrardes e
vos receberem, comei do que vos for servido,
curai os doentes que nela houver e dizei-lhes:
‘O Reino de Deus já está próximo de vós.’

(…) Quem vos ouve é a mim que ouve, e quem vos rejeita é a
mim que rejeita; mas, quem me rejeita, rejeita Aquele que me
enviou.”
Os setenta e dois discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo:
“Senhor, até os demónios se sujeitaram a nós, em teu nome!”
Disse-lhes Ele: “Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago.
Olhai que vos dou poder para pisar aos pés serpentes e escorpiões
e domínio sobre todo o poderio do inimigo; nada vos poderá
causar dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos
obedecem; alegrai-vos, antes, por estarem os vossos nomes
escritos no Céu”.»
(Lc 10, 3.5-6.8-9.16-20)
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Desejar o encontro com o Senhor!

«Moisés falou ao povo, dizendo: “Escutarás a
voz do Senhor teu Deus, cumprindo os seus
preceitos e mandamentos que estão escritos
no Livro da Lei, e converter-te-ás ao Senhor
teu Deus com todo o teu coração e com toda
a tua alma. Este mandamento que hoje te
imponho não está acima das tuas forças nem
fora do teu alcance. Não está no céu, para que
precises de dizer: ‘Quem irá por nós subir ao

céu, para no-lo buscar e fazer ouvir, a fim de o pormos em
prática?’. Não está para além dos mares, para que precises de
dizer: ‘Quem irá por nós transpor os mares, para no-lo buscar e
fazer ouvir, a fim de o pormos em prática?’. Esta palavra está
perto de ti, está na tua boca e no teu coração, para que a possas
pôr em prática”.»
(Dt 30, 10-14)
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"Deus é um problema também para os crentes"













Sentados aos Seus pés a escutar
a sua palavra!

«Naquele tempo, Jesus entrou em certa
povoação e uma mulher chamada Marta
recebeu-O em sua casa. Ela tinha uma irmã
chamada Maria, que, sentada aos pés de
Jesus, ouvia a sua palavra. Entretanto, Marta
atarefava-se com muito serviço. Interveio
então e disse: “Senhor, não Te importas que
minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-
lhe que venha ajudar-me”. O Senhor

respondeu-lhe: “Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com
muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a
melhor parte, que não lhe será tirada”.»
(Lc 10, 38-42)
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Senhor, ensina‐nos a rezar!

«Sucedeu que Jesus estava algures a orar.
Quando acabou, disse-lhe um dos Seus
discípulos: “Senhor, ensina-nos a orar, como
João também ensinou os seus discípulos”.
Disse-lhes Ele: “Quando orardes, dizei: Pai,
santificado seja o teu nome; venha o teu
Reino; dá-nos o nosso pão de cada dia;
perdoa os nossos pecados, pois também nós

perdoamos a todo aquele que nos ofende; e não nos deixes cair
em tentação”. Disse-lhes ainda: “Se algum de vós tiver um amigo
e for ter com ele a meio da noite e lhe disser: ‘Amigo, empresta-
me três pães, pois um amigo meu chegou agora de viagem e não
tenho nada para lhe oferecer’, e se ele lhe responder lá de dentro:
‘Não me incomodes, a porta está fechada, eu e os meus filhos
estamos deitados; não posso levantar-me para tos dar’. Eu vos
digo: embora não se levante para lhos dar por ser seu amigo, ao
menos, levantar-se-á, devido à impertinência dele, e dar-lhe-á tudo
quanto precisar”. “Digo-vos, pois: pedi e ser-vos-á dado; procurai
e achareis; batei e abrir-se-vos-á; porque todo aquele que pede,
recebe; quem procura, encontra, e ao que bate, abrir-se-á. Qual o
pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra?
Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou, se lhe
pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, que sois maus,
sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu
dará o Espírito Santo àqueles que lho pedem!”»
(Lc 11, 1-13)
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Neste Verão, deixa‐te guiar
pelo Espírito!

«Desilusões e mais desilusões – diz Cohelet –
Desilusões e mais desilusões. Tudo é
desilusão. Tal homem trabalhou com
sabedoria, competência e êxito, e tem de
deixar o seu património a quem em nada
contribuiu para ele. Também isto é uma
desilusão e um grande mal. Mas então de que
aproveita a esse homem todo o seu trabalho e
as ânsias do seu coração, pelas quais se

afadigou debaixo do sol? Todos os seus dias são penosos e a sua
atividade é cheia de desgostos, e nem de noite o seu coração
descansa. Também isto é uma desilusão.» (Ecl 2)

«Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos
corações» (Sl 94)

«Meus irmãos: Uma vez que ressuscitastes com Cristo, aspirai às
coisas do alto, onde Cristo Se encontra, sentado à direita de Deus.
Afeiçoai-vos às coisas do alto, não às coisas da terra (…) Vós
passastes a ser o homem novo, o homem que, para alcançar a
verdadeira ciência, se vai renovando à imagem do seu criador.
Nesta renovação, não há Grego nem Judeu, não há circunciso
nem incircunciso, nem bárbaro, selvagem, escravo ou homem
livre. O que há é Cristo, que é tudo e está em todos.» (Cl 3)

«(…) guardai-vos de toda a cobiça: não é por alguém ter em
abundância que a vida lhe depende dos bens». (Lc 12)
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Onde está o teu coração?

«A fé é a garantia dos bens que se esperam e a
certeza das realidades que não se veem. Ela
valeu aos antigos um bom testemunho. Pela
fé, Abraão obedeceu ao chamamento e partiu
para uma terra que viria a receber como
herança; e partiu sem saber para onde ia. Pela
fé, morou como estrangeiro na terra
prometida, habitando em tendas, com Isaac e
Jacob, herdeiros, como ele, da mesma

promessa, porque esperava a cidade de sólidos fundamentos, cujo
arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, também Sara recebeu o
poder de ser mãe já depois de passada a idade, porque acreditou
na fidelidade d’Aquele que lho prometeu. É por isso também que
de um só homem – um homem que a morte já espreitava –
nasceram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e
como a areia que há na praia do mar.» (Hb 11, 1-12)

«Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Não temas,
pequenino rebanho, porque aprouve ao vosso Pai dar-vos o reino.
Vendei o que possuís e dai-o em esmola. Fazei bolsas que não
envelheçam, um tesouro inesgotável nos Céus, onde o ladrão não
chega nem a traça rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí
estará também o vosso coração. Compreendei isto: se o dono da
casa soubesse a que hora viria o ladrão, não o deixaria arrombar a
sua casa. Estai vós também preparados, porque na hora em que
não pensais virá o Filho do homem”.» (Lc 12, 32-40)
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História de um Encontro e algo mais…

«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 e 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)
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Proclama minha alma a grandeza do Senhor



Somos construtores do Reino de Deus!

«Deste modo, também nós, circundados
como estamos de tal nuvem de testemunhas,
deixando de lado todo o impedimento e todo
o pecado, corramos com perseverança a
prova que nos é proposta, tendo os olhos
postos em Jesus, autor e consumador da fé.
Ele, renunciando à alegria que lhe fora
proposta, sofreu a cruz, desprezando a
ignomínia, e sentou-se à direita do trono de

Deus. Considerai, pois, aquele que sofreu tal oposição por parte
dos pecadores, para que não desfaleçais, perdendo o ânimo. Ainda
não resististes até ao sangue na luta contra o pecado.»
(Hb 12, 1-4)
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A procura de Deus é hoje mais frequente do que se pensa



“Todas as nações e todas as línguas”

«Eis o que diz o Senhor: “Eu virei reunir
todas as nações e todas as línguas, para que
venham contemplar a Minha glória. Eu lhes
darei um sinal e, de entre eles, enviarei alguns
dos sobreviventes às nações: a Társis, a Fut, a
Lud, a Mosoc, a Rós, a Tubal e a Javã, às
longínquas terras de além-mar, que não
ouviram falar de Mim nem contemplaram
ainda a Minha glória, para que anunciem o

Meu nome entre as nações.
De todas as nações, como oferenda ao Senhor, eles hão-de
reconduzir todos os vossos irmãos, em cavalos, em carros, em
liteiras, em mulas e em dromedários, até ao Meu santo monte, em
Jerusalém – diz o Senhor – como os filhos de Israel trazem a sua
oblação em vaso puro ao templo do Senhor”.»
(Is 66, 18-20)
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Palavra de Deus ao coração dos homens



Dizer SIM ao Reino

«Naquele tempo, Jesus entrou, a um sábado,
em casa de um dos principais fariseus para
tomar uma refeição. Todos O observavam.
Ao notar como os convidados escolhiam os
primeiros lugares, Jesus disse-lhes esta
parábola: “Quando fores convidado para um
banquete nupcial, não tomes o primeiro
lugar. Pode acontecer que tenha sido
convidado alguém mais importante que tu;

então, aquele que vos convidou a ambos, terá que te dizer: ‘Dá o
lugar a este’; e ficarás depois envergonhado, se tiveres de ocupar o
último lugar. Por isso, quando fores convidado, vai sentar-te no
último lugar; e quando vier aquele que te convidou, dirá: ‘Amigo,
sobre mais para cima’; ficarás então honrado aos olhos dos outros
convidados. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha
será exaltado”. Jesus disse ainda a quem O tinha convidado:
“Quando ofereceres um almoço ou um jantar, não convides os
teus amigos nem os teus irmãos, nem os teus parentes nem os
teus vizinhos ricos, não seja que eles por sua vez te convidem e
assim serás retribuído. Mas quando ofereceres um banquete,
convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos; e serás feliz
por eles não terem com que retribuir-te: ser-te-á retribuído na
ressurreição dos justos.” »
(Lc 14,1.7-14)
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Maria, a jovem de Nazaré





parte II mês missionário extraordinário / outubro 2019



Introdução



Excerto da Carta do Santo Padre Francisco em ocasião do
centenário da promulgação da Carta apostólica “Maximum illud” sobre

a atividade desenvolvida pelos missionários no mundo
Domingo, 22 de outubro de 2017







Missões: Igreja em Portugal inicia Ano Missionário especial





Maiorca, Maiorca, de Deus companheira
Maiorca Missionária

1964









Próximas Atividades da Família Missionária Verbum
Dei ‐ Lisboa



Família Missionária Verbum Dei
Uma Família

Três Ramos




