Partilhar

MENSAGEM DO SANTO PADRE PARA O DIA MUNDIAL DA PAZ
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Ninguém pode salvar-se sozinho.
[Continuação…] A guerra na Ucrânia ceifa vítimas inocentes e espalha a incerteza, não só
para quantos são diretamente afetados por ela, mas de forma generalizada e
indiscriminada para todos, mesmo para aqueles que, a milhares de quilómetros de
distância, sofrem os seus efeitos colaterais: basta pensar nos problemas do trigo e nos
preços dos combustíveis.
Não era esta, sem dúvida, a estação pós-Covid que esperávamos ou por que ansiávamos.
Na realidade, esta guerra, juntamente com todos os outros conflitos espalhados pelo globo,
representa uma derrota não apenas para as partes diretamente envolvidas mas também
para a humanidade inteira. E enquanto para a Covid-19 se encontrou uma vacina, para a
guerra ainda não se encontraram soluções adequadas. Com certeza, o vírus da guerra é
mais difícil de derrotar do que aqueles que atingem o organismo humano, porque o
primeiro não provem de fora, mas do íntimo do coração humano, corrompido pelo pecado
(cf. Evangelho de Marcos 7, 17-23).
5. Enfim, o que se nos pede para fazer? Antes de mais nada, deixarmos mudar o coração
pela emergência que estivemos a viver, ou seja, permitir que, através deste momento
histórico, Deus transforme os nossos critérios habituais de interpretação do mundo e da
realidade. Não podemos continuar a pensar apenas em salvaguardar o espaço dos nossos
interesses pessoais ou nacionais, mas devemos repensar-nos à luz do bem comum, com um
sentido comunitário, como um «nós» aberto à fraternidade universal. Não podemos ter em
vista apenas a proteção de nós próprios, mas é hora de nos comprometermos todos em
prol da cura de nossa sociedade e do nosso planeta, criando as bases para um mundo mais
justo e pacífico, seriamente empenhado na busca dum bem que seja verdadeiramente
comum.
Para fazer isto e viver melhor depois da emergência Covid-19, não se pode ignorar um dado
fundamental: as variadas crises morais, sociais, políticas e económicas que estamos a viver
encontram-se todas interligadas, e os problemas que consideramos como singulares, na
realidade um é causa ou consequência do outro. E assim somos chamados a enfrentar, com
responsabilidade e compaixão, os desafios do nosso mundo. Devemos repassar o tema da
garantia da saúde pública para todos; promover ações de paz para acabar com os conflitos
e as guerras que continuam a gerar vítimas e pobreza; cuidar de forma concertada da nossa
casa comum e implementar medidas claras e eficazes para fazer face às alterações
climáticas; combater o vírus das desigualdades e garantir o alimento e um trabalho digno
para todos, apoiando quantos não têm sequer um salário mínimo e passam por grandes
dificuldades. Fere-nos o escândalo dos povos famintos. Precisamos de desenvolver, com
políticas adequadas, o acolhimento e a integração, especialmente em favor dos migrantes
e daqueles que vivem como descartados nas nossas sociedades. Somente despendendonos nestas situações, com um desejo altruísta inspirado no amor infinito e misericordioso
de Deus, é que poderemos construir um mundo novo e contribuir para edificar o Reino de
Deus, que é reino de amor, justiça e paz.
Compartilho estas reflexões com a esperança de que, no novo ano, possamos caminhar
juntos valorizando tudo o que a história nos pode ensinar. Formulo votos de todo o bem
aos Chefes de Estado e de Governo, aos Responsáveis das Organizações Internacionais, aos
líderes das várias religiões. Desejo a todos os homens e mulheres de boa vontade que
possam, como artesãos de paz, construir dia após dia um ano feliz! Maria Imaculada, Mãe
de Jesus e Rainha da Paz, interceda por nós e pelo mundo inteiro. Roma, 08-12-2022
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ONDE HÁ AMOR, AÍ HABITA DEUS

ANO – A

Escutar a Palavra
Isaías 60, 1-6 |
Salmo 71 (72), 2.7-8.10-11.12-13 |
Efésios 2, 1-12 |
Mateus 2, 1-12 |

DOMINGO
DA EPIFANIA DO SENHOR

Viver a Palavra

«VIMOS A SUA ESTRELA NO
ORIENTE…»
INTENÇÕES PARA A SEMANA
Pelos aniversariantes da Comunidade;
Pelas famílias que rezam unidas;
Pelos Movimentos de Apostolado;
Pelas intenções do Santo Padre;
Pelas intenções do nosso Arcebispo;

«E viemos adorar o Senhor»
Nos passos dos Magos... Como os Magos,
ponhamo-nos a caminho. Não sabemos
exactamente o que será a aventura. Tenhamos
confiança. Como eles, ergamos os olhos. A luz vem
de Deus, deixemo-nos iluminar. Como eles,
procuremos, não tenhamos demasiadas certezas.
Tenhamos somente convicções, descubramos os
sinais de uma presença. Como eles, ofereçamos
presentes: o da oração, o do respeito de todo o
homem. Procuremos agradar a Deus e aos irmãos.
Como eles, aceitemos começar um novo caminho.
Deixemo-nos interpelar por Deus e pelo seu
Evangelho, pelos homens e mulheres deste tempo.

