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Intenção de Oração
do Santo Padre
MISSIONÁRIA

Setembro: A protecção dos oceanos
Para que os políticos, os cientistas e os economistas trabalhem
juntos pela protecção dos mares e dos oceanos.

Madre Teresa de Calcutá
“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não
é senão uma gota de água no mar.
Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota.”
Para responder ao apelo do Papa Francisco, que proclamou o mês de
Outubro de 2019 como Mês Missionário Extraordinário, voltamos a preparar a iniciativa de oração mundial “Um milhão de crianças rezam o
terço”, este ano sob o lema “Missão”, e rezar com as crianças, em particular, pelos missionários e pelas novas vocações missionárias.
Por isso, convidamos-vos, professores, catequistas, educadores, pais,
avós, como em anos anteriores, a participar nesta grande missão de oração infantil e a rezar o terço com as crianças no dia 18 de Outubro, unidos
a milhares de grupos de crianças em todo o mundo.
Se pretender receber material de divulgação e apoio a esta campanha,
por favor, contacte-nos para o 217544000 ou apoio@fundacao-ais.pt.
Também poderá descarregar o material do nosso site
www.fundacao-ais.pt
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Reflectir
INTENÇÃO NACIONAL

Para que aumente entre nós o número das almas devotas que se disponham
a consolar Deus.

Deus está contente connosco?
Numa das minhas meditações precedentes falei-vos dum tema que muito
me tem feito pensar! Trata-se do
convite do Anjo aos Pastorinhos para
consolarem Deus: Consolai o vosso
Deus! Consolar de quê? Será que Deus
precisa de consolação?

significa fazer companhia a quem está
só. Então, se Deus precisa de ser consolado é porque está só! Esta é a razão
da Sua tristeza. E os Pastorinhos perceberam a mensagem: muitas vezes se
retiravam para a igreja paroquial para
fazer companhia a Jesus escondido!

Na quarta Memória, na qual a Irmã
Lúcia faz o retrato do Francisco, encontramos a resposta. Dizia o Francisco:
“… do que gostei mais foi de ver Deus
naquela luz que saía das mãos de
Nossa Senhora e que nos penetrava
no peito. E essa luz é Deus! Gosto tanto
de Deus! Mas como está triste!” É desta
verificação da tristeza de Deus que
surge a preocupação do pequeno em
consolar Deus, em fazer companhia a
Jesus escondido.

Na história da mística vamos encontrar
este tema da consolação ou da carência
dela na experiência espiritual de Santa
Margarida Maria, no séc. XVII e que
está na origem da devoção ao Coração
de Jesus e ao tema da reparação. Num
dia em que se encontrava em adoração diante do Santíssimo Sacramento,
Jesus aparece-lhe e, mostrando-lhe o
coração, diz-lhe: “Eis o Coração que
tanto amou aos homens e que da
maior parte deles só recebe desprezo
e ingratidão… Ao menos tu, faz-me
um pouco de companhia!...”. Em
Pontevedra, no dia 10 de Dezembro de
1929, enquanto a Irmã Lúcia estava em
adoração diante do Santíssimo, Nossa

Na encíclica Spe salvi (Salvos na
Esperança), Bento XVI explica o sentido da consolação: consolação vem
do consolatio, um termo latino que
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Reflectir
Senhora aparece-lhe com o Menino e
é este que lhe diz: Tem compaixão do
Coração de minha Mãe… Ao menos tu
dá-lhe um pouco de consolação.
Os textos que referem experiências
místicas carecem dum instrumentário
hermenêutico especial. Mas o testemunho de vida dos videntes é a melhor
garantia da autenticidade das suas
experiências, tanto no caso de Santa
Margarida Maria como no caso dos
Pastorinhos, bem como a aprovação
da Igreja, que as considera autênticas,
porque, de outro modo, não os teria
canonizado.
Então, a tristeza de Deus e a consolação
têm um profundo sentido interpelador
para a nossas consciências, tão pouco
atentas ao mistério da redenção, da
morte de Cristo na Cruz, e ainda não
fomos talvez capazes de reconhecer
que tudo isto aconteceu por cada
um de nós. Como dizia S. Paulo: “Ele
amou-me e entregou-se por mim” (Gl
2,20). A mensagem de Fátima fala-nos
do sofrimento de Deus e da Sua tristeza
causados pelo ateísmo, pelo materialismo, pela indiferença, pelas guerras
que são a manifestação máxima do
ódio. Da destruição e da morte. Na
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altura das aparições, era a guerra mundial, o comunismo e as perseguições à
Igreja, em Portugal, pelos excessos da
primeira república; na altura da redacção das Memórias, era a segunda guerra mundial. E hoje, neste momento em
que lemos as Memórias, quantos sinais
temos de coisas e de acontecimentos
que devem entristecer enormemente
Deus…
Mas os Pastorinhos corresponderam aos apelos do Anjo e de Nossa
Senhora: quereis oferecer-vos a Deus?
Queremos! Tereis muito que sofrer,
mas o meu Coração Imaculado será
o vosso conforto e o caminho que vos
há-de conduzir a Deus! E foi esta generosa entrega dos Pastorinhos que lhes
mereceu as palavras de Nossa Senhora
na aparição de Setembro: Deus está
contente convosco! Será que também
nós estaríamos em condições de
merecer ouvir as mesmas palavras se
Nossa Senhora nos aparecesse hoje?
Pe. José Jacinto Ferreira de Farias, scj

Assistente Espiritual da Fundação AIS
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Superfície
1.141.748 km2
População
48,6 milhões de habitantes

• México
• Cuba
Guatemala •

• Jamaica
•Honduras
•Nicarágua

Costa Rica •
Panamá •

Religiões

• República Dominicana
• Porto Rico

• Venezuela

• Guiana
Suriname • • Guiana Francesa

• Colômbia

Cristãos: 95,2%

Equador •

Agnósticos: 2,6 %
• Brasil

Espiritistas: 1,0 %

• Peru
• Bolívia

Outras: 1,2 %
Língua oficial
Espanhol

• Paraguai

Oceano Pacífico

• Argentina

COLÔMBIA

Chile •

• Uruguai

UMA PAZ RELATIVA
Dois anos e meio após o acordo assinado com a guerrilha das FARC, em
Novembro de 2016, continua a haver uma paz relativa neste país que é o
principal produtor de cocaína do mundo.
Mais de 19 milhões de colombianos
foram votar a 27 de Maio de 2018, para
a primeira volta das eleições presidenciais. Quatro anos antes tinham sido 13
milhões, mas agora uma questão central
dominava a campanha eleitoral: a continuação ou não das negociações de paz a
decorrer em Cuba, com as FARC (Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia).
O resultado confirmava a normalização
de um país marcado por mais de meio
século de um conflito mortal.
De um lado, Gustavo Petro, ex-guerrilheiro da M-19, movimento que tinha
deposto as armas no início dos anos
90. Candidato da esquerda colombiana
num país tradicionalmente voltado
Folha de Oração em Comunhão com a Igreja que Sofre
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para a direita, preconiza um programa
de reformas económicas favoráveis aos
mais humildes, a fim de tentar corrigir as
desigualdades gritantes da Colômbia.
Do outro, Ivan Duque, advogado e economista, representando uma coligação
liderada pelo Centro Democrático (CD)
do controverso mas popular Álvaro
Uribe. Põe em causa as negociações
começadas com a última revolta do país
e tem intenção de rever - sem esfarrapar - o pacto com as FARC, considerado
permissivo para com os ex-guerrilheiros
que ficarão livres da prisão se admitirem
os seus crimes.
O vencedor, Ivan Duque, anunciou de
imediato querer endurecer o acordo de
5
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Colômbia

Vista de Medellin, a segunda
cidade mais perigosa do país.

paz assinado com as FARC “para assegurar às vítimas verdade, justiça igualitária, reparação e não repetição”. O
novo presidente refuta igualmente a
qualificação de “delito relacionado”
para o narcotráfico (quer dizer delito
amnistiável se o objectivo dos que o
cometeram era o financiamento das
FARC). Os acordos de paz poderiam, de
facto, ficar fragilizados e a sua aplicação
enfrentava já inúmeras complicações.
Por exemplo, a restituição das terras
estava atrasada e a reintegração dos
guerrilheiros em ponto morto. Cansados
de esperar, mais de metade dos guerrilheiros teria deixado as zonas de reagrupamento para engrossar as fileiras dos
deslocados. Os territórios deixados pelas
FARC foram reconquistados por outros
grupos, dentre eles o cartel mexicano
de Sinaloa, e isto teria feito subir o preço
dos assassínios de 2 para 10 milhões de
pesos (de 570 para 2860 €) e levado a um
6
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aumento das áreas de produção de coca.
Trava-se uma guerra invisível e silenciosa
nas campanhas eleitorais colombianas,
onde a violência recomeçou. “O risco de
um pós-conflito, bem mais violento que
a própria guerra com as FARC, está bem
presente” lamenta Max Yuri Gil Ramirez,
sociólogo especialista do conflito armado na universidade de Medellin.

ARTESÃO DA PAZ
O Pe. Juan Carlos Velasquez Rua é o
pároco da Igreja Maria Mãe da Igreja, em
Medellin. É um artista, cantor de rock,
mas também e sobretudo mediador.
Conhece toda a gente em Medellin,
a segunda cidade mais perigosa da
Colômbia (depois de Cali), tristemente
célebre devido ao seu padrinho mais
conhecido, Pablo Escobar. O Pe. Juan
Carlos consegue estar em contacto com
os dois principais gangues da cidade e
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Colômbia

O Pe. João Carlos Velásquez,
cantor de rock e artesão da paz.

Centro Abba, onde são acolhidos
jovens pré-delinquentes.

contribuiu para fazer baixar a violência.
De 1600 assassínios por ano em 2018,
Medellin passou para 600, na sequência
de um pacto de não agressão entre os
dois gangues.
Na paróquia, cerca de 60 jovens pré-delinquentes são acolhidos à segunda
e à quinta-feira para uma transmissão
de valores, um acompanhamento psico-espiritual, e um acolhimento simplesmente caloroso e paternal do “pai”. Isto
não basta para curar o país da violência,
mas cada uma das “pequenas” acções
tem impacto sobre a vida destes jovens
e também para além delas.
Em toda a Colômbia, e às vezes arriscando a sua vida, padres e religiosas estão
ao serviço da população, incluindo os
bairros mais desfavorecidos e, muitas
vezes, os mais perigosos. A Colômbia
continua a ser um dos países onde mais
padres são assassinados.
Folha de Oração em Comunhão com a Igreja que Sofre
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Oração
Para que a Igreja continue a levar a
paz de Jesus ao povo da Colômbia, de
forma corajosa e persistente, nós Te
pedimos Senhor!
ASSASSÍNIOS
Apesar do fim da guerra, a violência
continua na Colômbia e ainda com
um aumento de assassinatos dos
defensores dos direitos humanos e
dos líderes sociais, sem contar com
os sacerdotes como o Pe. Dagoberto
Noguera Avendano, de 68 anos, morto a 10 de Março de 2018. A ausência
de reacção do Governo poderia
resultar do abandono dos planos de
desenvolvimento de certos territórios em tempos controlados pelas
FARC e que hoje estão à mercê de
novos grupos paramilitares.
7
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Oração

Festa dos Arcanjos

S. Miguel, S. Gabriel
e S. Rafael
29 de Setembro

I. Os anjos
A EXISTÊNCIA DOS ANJOS UMA VERDADE DE FÉ
328. A existência dos seres espirituais, não-corporais, a que a Sagrada Escritura
habitualmente chama anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura é
tão claro como a unanimidade da Tradição.
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Oração
QUEM SÃO OS ANJOS?
329. Santo Agostinho diz a respeito deles: «Angelus [...] officii nomen est, non
naturae. Quaeris nomen naturae, spiritus est; quaeris officium, angelus est:
ex eo quod est, spiritus est: ex eo quod agit, angelus –Anjo é nome de ofício,
não de natureza. Desejas saber o nome da natureza? Espírito. Desejas saber o
do ofício? Anjo. Pelo que é, é espírito: pelo que faz, é anjo (anjo = mensageiro)»
(168). Com todo o seu ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus. Pelo facto
de contemplarem «continuamente o rosto do meu Pai que está nos céus» (Mt
18, 10), eles são «os poderosos executores das suas ordens, sempre atentos à sua
palavra» (Sl 103, 20).
330. Enquanto criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e
vontade: são criaturas pessoais (169) e imortais (170). Excedem em perfeição
todas as criaturas visíveis. O esplendor da sua glória assim o atesta (171).

CRISTO «COM TODOS OS SEUS ANJOS»
331. Cristo é o centro do mundo dos anjos (angélico). Estes pertencem-Lhe:
«Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado por todos os
[seus] anjos...» (Mt 25, 31). Pertencem-Lhe, porque criados por e para Ele: «em
vista d’Ele é que foram criados todos os seres, que há nos céus e na terra, os
seres visíveis e os invisíveis, os anjos que são os tronos, senhorias, principados
e dominações. Tudo foi criado por seu intermédio e para Ele» (Cl 1, 16), E são
d’Ele mais ainda porque Ele os fez mensageiros do seu plano salvador: «Não
são eles todos espíritos ao serviço de Deus, enviados a fim de exercerem um
ministério a favor daqueles que hão-de herdar a salvação?» (Heb 1, 14).
332. Ei-los, desde a criação (172) e ao longo de toda a história da salvação,
anunciando de longe ou de perto esta mesma salvação, e postos ao serviço
do plano divino da sua realização: eles fecham o paraíso terrestre (173); protegem Lot (174), salvam Agar e seu filho (175), detêm a mão de Abraão (176)
pelo seu ministério é comunicada a Lei (177), são eles que conduzem o povo
de Deus (178), anunciam nascimentos (179) e vocações (180) assistem os
profetas (181) – para não citar senão alguns exemplos. Finalmente, é o anjo
Gabriel que anuncia o nascimento do Precursor e o do próprio Jesus (182).
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Oração
333. Da Encarnação à Ascensão, a vida do Verbo Encarnado é rodeada da adoração e serviço dos anjos. Quando Deus «introduziu no mundo o seu Primogénito,
disse: Adorem-n’O todos os anjos de Deus» (Heb 1, 6). O seu cântico de louvor,
na altura do nascimento de Cristo, nunca deixou de se ouvir no louvor da Igreja:
«Glória a Deus [...]» (Lc 2, 14). Eles protegem a infância de Jesus (183), servem-n’O no deserto (184) e confortam-n’O na agonia (185) no momento em que
por eles poderia ter sido salvo das mãos dos inimigos (186) como outrora Israel
(187). São ainda os anjos que «evangelizam» (188), anunciando a Boa-Nova
da Encarnação (189) e da Ressurreição (190) de Cristo. E estarão presentes
aquando da segunda vinda de Cristo, que anunciam (191), ao serviço do seu
juízo (192).

OS ANJOS NA VIDA DA IGREJA
334. Daqui resulta que toda a vida da Igreja beneficia da ajuda misteriosa e
poderosa dos anjos (193).
335. Na sua liturgia, a Igreja associa-se aos anjos para adorar a Deus três vezes
santo (194); invoca a sua assistência (como na oração “In paradisum deducant
te angeli – conduzam-te os anjos ao paraíso” da Liturgia dos Defuntos (195),
ou ainda no «Hino querubínico» da Liturgia bizantina (196), e festeja de modo
mais particular a memória de certos anjos (São Miguel, São Gabriel, São Rafael
e os Anjos da Guarda).
336. Desde o seu começo (197) até à morte (198), a vida humana é acompanhada pela sua assistência (199) e intercessão (200). «Cada fiel tem a seu lado um
anjo como protector e pastor para o guiar na vida» (201). Desde este mundo,
a vida cristã participa, pela fé, na sociedade bem-aventurada dos anjos e dos
homens, unidos em Deus.
In Catecismo da Igreja Católica
http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/prima-pagina-cic_po.html
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Meditação

É importante saber o que aconteceu hoje
no meu coração
Fazer todas as noites o “exame de consciência” como uma oração, para ave-

riguar se o que nos moveu durante o dia foi “o espírito de Deus ou o espírito
do mundo”, é um exercício decisivo na nossa “luta espiritual” que nos leva “a
compreender o coração” e “o sentido de Cristo”, sugeriu o Papa, recordando
que “o coração do homem é como um campo de batalha” no qual se enfrentam
continuamente “o espírito de Deus, que nos leva às obras boas, à caridade, à
fraternidade”, e “o espírito do mundo” que, ao contrário, “nos leva à vaidade,
ao orgulho, à suficiência, ao mexerico”.
“Na primeira leitura — observou imediatamente, referindo-se ao trecho da primeira Carta aos Coríntios (2, 10-16) — o apóstolo Paulo ensina aos coríntios o
Folha de Oração em Comunhão com a Igreja que Sofre
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Meditação
caminho para ter o pensamento de Cristo, o sentimento de Cristo, a fim de manter a atitude que Cristo tinha”. E “o caminho é deixar agir em nós o Espírito
Santo que recebemos”. De facto, São Paulo escreve que “todos vós, todos nós
recebemos o Espírito de Deus”.
“É o Espírito Santo que nos leva em frente na vida — explicou o Papa
Francisco — e nos leva àquela finalidade de conhecer Jesus, de ter os mesmos sentimentos de Jesus”. Na realidade, afirmou, “podemos estudar muito,
estudar a Bíblia, a história, a teologia, mas este não é o caminho para ter os
sentimentos de Jesus: ajuda muito mas a verdadeira via é deixar-nos levar em
frente pelo Espírito Santo”. É precisamente o Espírito Santo — acrescentou o
Pontífice — quem nos leva em frente até ao coração de Jesus, a entender quem
é Jesus, como Jesus age, o que Jesus quer, qual é a vontade de Jesus. Leva-nos
a compreender o coração de Jesus”.
A questão é “de que modo podemos avançar?”. São Paulo afirma que “o homem
entregue às suas forças não compreende as coisas do Espírito”. Portanto,
explicou Francisco, “temos necessidade do Espírito Santo para este caminho,
para este caminho cristão”. Também na carta aos coríntios, o apóstolo explica
que “nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito de Deus”.
Sim, repetiu o Papa “há dois espíritos, duas modalidades de pensar, de
sentir, de agir: uma que me leva ao Espírito de Deus e outra que me conduz
ao espírito do mundo”. “Isto acontece na nossa vida: todos temos estes dois
‘espíritos’, digamos”. “O espírito de Deus que nos leva às obras boas, à caridade,
à fraternidade, a adorar a Deus, a conhecer Jesus, a praticar muitas obras de
caridade, a orar”. Mas também há “o espírito do mundo, que nos impele à vaidade, ao orgulho, à suficiência, ao mexerico: uma estrada totalmente diferente”.
Dizia um santo que “o nosso coração é como um “campo de batalha, um
campo de guerra no qual estes dois espíritos lutam’ e definia isto ‘luta espiritual’”, afirmou o Pontífice. “Na vida cristã devemos combater para deixar espaço
ao espírito de Deus e expulsar o espírito do mundo — como Jesus expulsou o
demónio”, explicou, referindo-se ao excerto evangélico de Lucas (4, 31-37) proposto hoje pela liturgia.
A tal propósito, Francisco sugeriu “uma boa prece que podemos fazer todas
12
FO Set19.indd 12

Sementes de Esperança | Julho-Agosto 2019

22/08/19 10:58

Meditação
as noites, antes de ir para a cama, ou seja, examinarmos um pouco como
foi o dia” e questionar-nos: “qual espírito segui hoje? O espírito de Deus ou
o espírito do mundo?”. O Papa observou que “isto se chama exame de consciência: sentir no coração o que aconteceu nesta guerra interior, e como me
defendi do espírito do mundo que me conduz à vaidade, às coisas reles, aos
vícios, à soberba, a tudo isto”. Por conseguinte, “como me defendi das tentações concretas?”. Devemos “identificar as tentações”. “Temos que fazer isto
como oração, antes de ir para a cama hoje: quais sentimentos tive. Identificar
qual é o espírito que me impele àquele sentimento, que me inspirou àquele
sentimento: é o espírito do mundo ou o espírito de Deus?”
Ao fazer este exame de consciência, esta prece noturna, afirmou o Pontífice
“muitas vezes, se formos honestos, descobriremos que ‘hoje fui invejoso, cobicei, cometi isto’”. ‘Este é o espírito do mundo’. Mas, insistiu Francisco, é oportuno
‘identificar’ estes sentimentos “porque é verdade: todos trazemos dentro de nós
esta luta, mas se não compreendermos como funcionam estes dois espíritos,
como agem, não conseguiremos ir em frente com o espírito de Deus que nos leva
a conhecer o pensamento de Cristo, o sentido de Cristo”.
Na realidade, observou o Papa “é muito simples: temos este grande dom, que
é o espírito de Deus, mas somos frágeis, pecadores e sentimos também a tentação do espírito do mundo”. Nesta “luta espiritual, nesta guerra do espírito,
é necessário que sejamos vencedores como Jesus, mas precisamos saber qual
caminho percorrer”. Precisamente “por isso é tão útil o exame de consciência.
À noite revermos o dia e dizermos ‘sim, hoje fui tentado neste ponto, venci aqui,
o Espírito Santo concedeu-me esta inspiração’”. Por fim, trata-se de “conhecer
o que acontece no coração”. Mas, advertiu o Pontífice, “se não fizermos isto,
se não soubermos o que acontece no nosso coração — e não digo eu mas a
Bíblia — seremos como os ‘animais que nada compreendem’, vão em frente
com o instinto”.
Contudo “não somos animais, somos filhos de Deus, batizados com o dom do
Espírito Santo”. “Por isso — concluiu Francisco — é importante entender o que
aconteceu hoje no meu coração. O Senhor nos ensine a fazer sempre, todos
dias, o exame de consciência”.
Papa Francisco, Meditação Matutina na Santa Missa, 4 de Setembro de 2018
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Actualidade

15 conselhos do Padre Pio para quem sofre
São Padre Pio – 23 de Setembro
De tempos a tempos, Deus envia ao nosso mundo algumas pessoas extraordinárias que servem como pontes entre a terra e o
céu e ajudam a que milhares de outras pessoas possam desfrutar
do Paraíso eterno.
O séc. XX deixou-nos um homem especial: o Padre Pio de Pietrelcina, um religioso
capuchinho nascido nessa povoação do sul da Itália e que morreu em 1968, em San
Giovanni Rotondo. São João Paulo II elevou-o aos altares em 2002, numa canonização que bateu todos os recordes de assistência. Hoje, podemos dizer que ele é o
santo mais venerado de Itália.
O Padre Pio recebeu dons especiais de Deus, como o discernimento das almas e a capacidade de ler as consciências, curas milagrosas, bilocação, dom das lágrimas, perfume
de rosas, e sobretudo os estigmas nos pés, mãos e lado, que padeceu durante 50 anos.
Ao longo da sua vida, escreveu milhares de cartas às pessoas que dirigia espiritualmente, e estas cartas são uma fonte de sabedoria cristã prática e de grande utilidade.
Apresentamos uma pequena selecção de pensamentos do Padre Pio diante do sofrimento, extraídos das suas cartas. Estes pensamentos dão esperança e elevam a alma:
14
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Actualidade
1) O sofrimento suportado de forma cristã é a condição que Deus, autor de todas as graças
e de todos os dons que conduzem à salvação, estabeleceu para nos conceder a glória.

2) Quanto mais sofrimentos tivermos, mais amor receberemos.
3) Jesus quer preencher todo o nosso coração.
4) Deus quer que a nossa incapacidade seja a sede da Sua omnipotência.
5) A fé é o archote que guia os passos dos espíritos desolados.
6) No tumulto das paixões e das vicissitudes adversas, que nos sustente a grata esperança da inesgotável misericórdia de Deus.

7) Coloquemos toda a nossa confiança somente em Deus.
8) O melhor consolo é aquele que vem da oração.
9) Não temamos nada. Pelo contrário, consideremo-nos muito afortunados por termos sido considerados dignos e partícipes das dores do Homem-Deus.

10) Deus deixa-nos nas trevas para a Sua glória: essa é a grande oportunidade do
nosso progresso espiritual.

11) A felicidade só se encontra no céu.
12) Quanto mais crescem as tentações do demónio, mais perto a alma está de Deus.
13) Bendigamos o Senhor pelo sofrimento e aceitemos beber o cálice do Getsemani.
14) Suportemos os sofrimentos durante toda a nossa vida para podermos participar
dos sofrimentos de Cristo.

15) A oração é a melhor arma que temos: é uma chave que abre o coração de Deus.
Adaptado de https://pt.aleteia.org/2015/05/19/15-conselhos-do-padre-pio-para-os-que-estao-sofrendo/
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Destaque

NOVENA COM O CARDEAL DA
ESPERANÇA, VAN THUAN
“Certo dia, enquanto rezava lamentando o facto

de não poder servir o seu povo, sentiu as seguintes
palavras perpassarem-lhe a mente: Uma coisa são
as obras de Deus, outra é o próprio Deus. Percebeu
de repente que, mesmo não podendo fazer as
obras de Deus, podia continuar a amar a Deus, e
amar a Deus era mais importante do que amar
as obras de Deus. Foi um momento de revelação
transformadora. Thuan imaginou Jesus crucificado,
percebendo que fora precisamente no momento em
que Jesus se sentia completamente desamparado,
com os braços e as pernas pregados à cruz e a vida
a escoar-se-lhe do corpo, que realizara mais pela
humanidade. No momento de maior debilidade,
Jesus redimira o mundo.”
Novena com o Venerável Cardeal vietnamita François Van Thuan, através da qual podemos
meditar e rezar com a sua ajuda no itinerário simples, mas tão forte, que foi a sua vida. Na
família, vocação, espiritualidade, vivência na prisão e depois expulso do seu país como
refugiado, no coração e ao serviço da Igreja desde o Vaticano, a sua doença foi vivida e
oferecida até à sua dolorosa morte, também ela apelo à vida em Cristo.
Peçamos juntos, por sua intercessão, o milagre que levará
a Igreja, de forma pública, a elevá-lo aos altares.
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