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BOLETIM MENSAL
JULHO - 2015
Misericordiae Vultus
Foi em 11 de Abril que o Papa Francisco promulgou a Bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia
com o lema: “Misericordiosos como o Pai”.
No próximo dia 8 de Dezembro, na Catedral Universal de São João de Latrão, o Papa Francisco abrirá a Porta Santa da
Misericórdia fazendo o apelo a todo o mundo cristão a mudar de vida pondo em prática na vida de cada um as obras
de misericórdia.

Fica a Porta Santa aberta e que fiquem também nossos corações abertos a Deus servindo aos homens com
misericórdia santificando a nossa vida com a normalidade do dia-a-dia.
O Ano Santo da Misericórdia terminará no dia 20 de Novembro de 2016, na festa de Jesus Cristo, Rei Universal.

Trabalho para casa
No final do discurso que o Santo Padre fez na audiência aos cursilhistas reunidos em Roma por ocasião da III Ultreia Europeia, o
Papa Francisco recomendou que cada um faça como trabalho de casa o estudo das catorze obras de misericórdia (corporais e
espirituais) e as ponham em prática na vida.
Para ajudar a conhecê-las melhor, aqui deixamos a lista das obras de misericórdia:
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Relatório da reunião do Conselho Pontifício para os Leigos realizada em Roma a 23 Junho de 2015
A reunião começou com a recitação de vésperas, e continuou com a intervenção de sua Eminência o Cardeal RilKo, por
ocasião do 50º aniversário do Concílio Vaticano II e especialmente na promulgação da Apostolicam Auctuositatem.
O Cardeal concentrou todo seu discurso referindo-se ao pensamento de São João Paulo II e do Papa Francisco
recordando que "um dos mais belos frutos do Concílio Vaticano II, foram os movimentos de leigos", definidos por
João Paulo II "com um novo Pentecostes da Igreja".
Os leigos são os novos apóstolos do terceiro milénio a quem a Apostolicam Auctuositatem reconhece o direito à
vocação universal à santidade e a uma vocação específica de missionários leigos. Uma vocação particular para a
fermentação do evangelho na ordem temporal das estruturas humanas.
A esse propósito, o Papa Francisco, apelou ao respeito pela vocação do leigo, evitando o risco da clericalização, que por
si só é um pecado grave, porque desvia o leigo da sua vocação específica. A clericalização é uma "cumplicidade
pecaminosa", que Bispos, sacerdotes e leigos tem que evitar. "Um leigo maduro não precisa de bispo piloto".
Para isso, em 10 de Novembro de 2015, o PLC irá proporcionar um dia de estudo dedicado à beleza da vocação leiga
que terá como tema "50 anos de Laicado católico, o que lhe diz a si?”
O Cardeal, em seguida, anunciou a publicação dos trabalhos do III Encontro Mundial de Movimentos e Novas
Comunidades. Considerou esse Encontro como um momento de grande unidade da igreja, cujas conclusões deverão
ser estudadas e meditadas por todos os movimentos para verificar a sua conformidade na realidade interna e externa
de cada um e especialmente a sua adesão a duas frases ditas e repetidas pelos papas desde São João Paulo II:
1. - Todas as realidades dos movimentos devem ser orientadas em direcção à maturidade eclesial, o que significa
uma atitude de conversão permanente para construir uma igreja de Jesus Cristo.
2. Deve-se preservar a frescura dos carismas, renovando sempre o primeiro amor, aquela estupenda maravilha
que nos foi dada."
Lembrar que não se deve confiar apenas nas estruturas, porque isso pode ameaçar a presença do Espírito, mas voltar
sempre para a fonte para não perder o caminho.
Tudo isto impregnado do espírito do Jubileu da Misericórdia proclamado pelo Papa Francisco. Misericórdia que se torna
concreta em duas palavras: receber e acompanhar.

A tarefa dos movimentos é receber e acompanhar o homem de hoje e promover o encontro com Cristo, especialmente
os jovens. Com uma específica "pedagogia de evangelização". Uma pedagogia que não se impõe, nem requer nenhum
substituto para a liberdade da pessoa. Cada pessoa tem seu tempo e seu próprio ritmo e ao evangelizarmos devemos
respeitar esses tempos e esses ritmos. Lembrando sempre que o selo do Espírito Santo na nossa acção, deve ser o
anseio pela unidade em todos os níveis da Igreja. Todos devemos ser Igreja como "Escola de comunhão", sempre
pensando no outro. Todos os carismas devem ser "descentralizados", por isso temos que viver como
"descentralizados", porque o único centro é Cristo. Lembremos que todos os carismas são apenas "caminho" para
chegar ao centro: Cristo.
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Isto significa rejeitar todas as auto-suficiências, e qualquer cansaço que provoque "petrificar o carisma". A autosuficiência provoca fadiga, uma fadiga "má", perigosa, que conduz ao abandono do "primeiro amor" e a cristalizar o seu
próprio carisma.
Devemos sentir a fadiga "boa", que nos vem do nosso compromisso missionário, aquele cansaço tão caro a Jesus:
“Vinde a Mim vós que estais cansados e Eu vos darei descanso.”
O Cardeal concluído desejando a todos, que mesmo durante as férias, possam sentir esse "cansaço bom"
A reunião terminou com a intervenção do Monsenhor Clemens que explicou as tarefas em que o PLC está trabalhando,
especialmente na elaboração dos documentos finais da III Conferência Mundial de Movimentos e Novas Comunidades,
que em breve estarão disponíveis.
Efisio Pilloni

oooOOOooo

MCC em África
Vamos ajudar o MCC a difundir-se em África!
Ajudará com a sua oração e sacrifício, mas também é muito necessário o apoio monetário.
Faça a sua contribuição usando a conta bancária:
IBAN: PT50003503040001444380080
BIC: CGDIPTPL
TITULAR/NOMBRE: FAUSTO JORGE CARVALHO DAMASO

oooOOOooo

Ideias Fundamentais
Já à venda!
Compre já!
Estude sempre!
Leia e divulgue!

Pedidos de aquisição através de livros@paulus.pt
A apresentação mundial do livro Ideias Fundamentais será efectuada na cidade do Porto – Portugal, no dia 8 de
Outubro de 2015.

¡DE COLORES!
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