Jornada Mundial da Juventude
Os símbolos da JMJ
A CRUZ PEREGRINA
Com 3,8 metros de altura, a Cruz peregrina, construída a propósito do Ano Santo, em 1983, foi
confiada por João Paulo II aos jovens no Domingo
de Ramos do ano seguinte, para que fosse levada
por todo o mundo. Desde aí, a Cruz peregrina, feita
em madeira, iniciou uma peregrinação que já a
levou aos cinco continentes e a quase 90 países.
Tem sido encarada como um verdadeiro sinal de
fé.
Foi transportada a pé, de barco e até por meios
pouco comuns como trenós, gruas ou tratores.
Passou pela selva, visitou igrejas, centros de detenção juvenis, prisões, escolas, universidades,
hospitais, monumentos e centros comerciais. No
percurso enfrentou muitos obstáculos: desde
greves aéreas a dificuldades de transporte, como a
impossibilidade de viajar por não caber em nenhum dos aviões disponíveis.
Tem-se afirmado como um sinal de esperança em
locais particularmente sensíveis. Em 1985, esteve
em Praga, na atual República Checa, na altura em
que a Europa estava dividida pela cortina de ferro,
e foi aí sinal de comunhão com o Papa. Pouco
depois do 11 de setembro de 2001, viajou até ao
Ground Zero, em Nova Iorque, onde ocorreram os
ataques terroristas que vitimaram quase 3000
pessoas. Passou também pelo Ruanda, em 2006,
depois de o país ter sido assolado pela guerra civil.
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OS CRITÉRIOS DO CRISTÃO…
O ÍCONE DE NOSSA SENHORA
SALUS POPULI ROMANI
Desde 2003 que a cruz peregrina conta com a
companhia do ícone de Nossa Senhora Salus
Populi Romani, que retrata a Virgem Maria com o
Menino nos braços.
Este ícone foi introduzido ainda pelo Papa João
Paulo II como símbolo da presença de Maria
junto dos jovens. Com 1,20 metros de altura e 80
centímetros de largura, o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani está associado a uma das
mais populares devoções marianas em Itália. É
antiga a tradição de o levar em procissão pelas
ruas de Roma, para afastar perigos e desgraças
ou pôr fim a pestes.
O ícone original encontra-se na Basílica de Santa
Maria Maior, em Roma, e é visitado pelo Papa
Francisco que ali reza e deixa um ramo de flores,
antes e depois de cada viagem apostólica.

A

palavra de Deus desafia o cristão a deixar-se conduzir pelas exigências do
Evangelho. Frente a frente estão os critérios do mundo e os critérios de Deus. Os primeiros fundamentam-se na vaidade, os segundos na ressurreição de Cristo. Coelet,
isto é, aquele que reúne a assembleia e a
ensina, avalia os comportamentos humanos, centrados apenas no êxito, no sucesso,
na importância do dinheiro e do poder. Mas
tudo é apenas vaidade.
Ao contrário, Paulo, na Carta aos Colossenses, dá indicações precisas àqueles que se
querem deixar conduzir pela Ressurreição. Está
lançada a questão: seguir os critérios do mundo
ou os critérios de Deus quando se afirmam escolhas, se afirmam valores? A resposta aparece no
Evangelho com toda a clareza que Jesus coloca
em todas as suas orientações: ”guardai-vos de
toda a avareza“ (Lc 12,15).

No livro de Coelet aparece 25 vezes a expressão
“vaidade das vaidades, tudo é vaidade”. Muitos
israelitas deixam-se fascinar pela riqueza, pelos
novos costumes, pelos grandes negócios. Não é
este o caminho do crente. “Tudo é vaidade e
grande desgraça”.
O cristão tem de ter critérios diferentes ao longo
da sua vida.

P

aulo que acredita na Ressurreição e a
anuncia, convida os cristãos de Colossos
a viverem como ressuscitados, “buscando o que é do alto” (Cl 3,2). O texto da carta
tem três palavras essenciais para compreender a
vida do cristão centrada na pessoa de Cristo
ressuscitado: ”Aspirar às coisas do alto; afeiçoar-se
às coisas alto; manifestar as coisas do alto e não
amar o que é da terra.” (Cl 3,1-4). A consequência é
lógica: “Fazer morrer o que é terreno, não mentir
aos outros, despojar-se do homem velho, renovarse á imagem do Criador”. (Cl 3,5-9).
P. Antunes
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LEITURA I Leitura do Livro de Coelet (Co (Ecle) 1, 2; 2, 21-23)
Vaidade das vaidades – diz Coelet – vaidade das vaidades: tudo é vaidade. Quem trabalhou
com sabedoria, ciência e êxito, tem de deixar tudo a outro que nada fez. Também isto é vaidade e grande desgraça. Mas então, que aproveita ao homem todo o seu trabalho e a ânsia com
que se afadigou debaixo do sol? Na verdade, todos os seus dias são cheios de dores e os seus
trabalhos cheios de cuidados e preocupações; e nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade.
SALMO Salmo 89 (90) 3-6.12-14.17 (R. 1)
Senhor, tendes sido o nosso refúgio através das gerações.

Vós reduzis o homem ao pó da terra e dizeis: «Voltai, filhos de Adão».
Mil anos a vossos olhos são como o dia de ontem que passou e como uma vigília da noite.
Vós os arrebatais como um sonho, como a erva que de manhã reverdece;
de manhã floresce e viceja, de tarde ela murcha e seca.

Bênção da mesa
Senhor, de tudo e de todos:
Tu recordas-nos hoje e sempre
que a vida verdadeira não depende
da abundância dos nossos bens.
Abençoa esta nossa refeição,
liberta-nos da ânsia de possuir
e guarda-nos de toda a avareza,
para que os dons recebidos
por cada um,
se multipliquem ao serem partilhados
na alegria da mesa da nossa
Casa Comum.
Ámen.

LEITURA II | Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses (Col 3, 1-5.9-11)
Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo está sentado à
direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. Porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, Se manifestar,
também vós vos manifestareis com Ele na glória. Portanto, fazei morrer o que em vós é terreno: imoralidade, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é uma idolatria. Não mintais
uns aos outros, vós que vos despojastes do homem velho com as suas ações e vos revestistes
do homem novo, que, para alcançar a verdadeira ciência, se vai renovando à imagem do seu
Criador. Aí não há grego ou judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre;
o que há é Cristo, que é tudo e está em todos.

Pelo tempo de férias
Dá-nos, Senhor,
depois de todas as fadigas
um tempo verdadeiro de paz.
Dá-nos,
depois de tantas palavras
o dom do silêncio
que purifica e recria.
Dá-nos,
a possibilidade de viver sem pressa,
deslumbrados com a surpresa
que os dias trazem pela mão.
Dá-nos
a capacidade de viver de olhos abertos,
de viver intensamente.
Dá-nos
a força de impedir que a dura necessidade
esmague em nós o desejo
e a espuma branca dos sonhos
se dissipe.
Faz-nos
peregrinos que no visível
escutam a melodia secreta
do invisível.

EVANGELHO | Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas (Lc 12, 13-21)
Naquele tempo, alguém, do meio da multidão, disse a Jesus: «Mestre, diz a meu irmão que
reparta a herança comigo». Jesus respondeu-lhe: «Amigo, quem Me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas?». Depois disse aos presentes: «Vede bem, guardai-vos de toda a avareza: a vida
de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens». E disse-lhes esta parábola: «O
campo dum homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: ‘Que hei-de
fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: Deitarei abaixo os meus
celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então
poderei dizer a mim mesmo: Minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos.
Descansa, come, bebe, regala-te’. Mas Deus respondeu-lhe: ‘Insensato! Esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem será?’. Assim acontece a quem acumula para
si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus».

TLin[formativo]
PPEREGRINAÇÃO ARCIPRESTAL AO SANTUÁRIO DA PENHA:
Realizar-se-á no dia 11 de setembro com o tema:

“Com Maria, tornemo-nos habitação do Amor”.
A novena decorre na paróquia de Creixomil (de 5 a 9) com procissão de velas no dia
10/09 para a Colegiada da Oliveira. A eucaristia da peregrinação será às 11h00.

