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SETEMBRO 2019 - ANO DO JUBILEU - 25 ANOS

&quot;O Amor de Deus é incondicional!&quot;

Neste mês, todo povo católico é convidado a se aproximar mais da Palavra de Deus e assim,
ler, meditar, conhecer e aprofundar os seus conhecimentos bíblicos, pois celebramos em
setembro no Brasil, a Bíblia.

Com toda a razão São Pedro ensinou: “antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da
Escritura é de interpretação pessoal porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma
vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus” (2Pd
1,20-21). A Carta aos Hebreus nos recorda que “a palavra de Deus é viva, eficaz, mais
penetrante do que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das
juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração” (Hb 4,12).

Nos dias de hoje existem muitas dúvidas relativas a Deus. Dúvidas como: “Deus é uma
força? É uma natureza? É cada um de nós? Quem é Deus?”. Deparamo-nos com caricaturas
d’Ele criadas pelo próprio homem; com isso, muitos caminham acompanhados por falsos
deuses e se afastam da esplêndida experiência de conhecer profundamente o verdadeiro Deus
e Seu Amor. Ele nos ensina por meio das palavras do profeta Oséias: “eu quero conhecimento
de Deus e não holocausto”. É exatamente na Palavra o lugar por excelência para conhecer
melhor o Senhor.

A Bíblia, livro Sagrado, nos revela os anseios do coração de Deus (cf. Pr 23, 26), os
mandamentos d’Ele (cf. Mc 12, 30-31), Suas promessas para nós (cf. Mc 9,37). E São João
define Deus da maneira mais perfeita: “Deus é amor” (1 Jo 4,8).

O Amor de Deus é incondicional e eterno (cf. Jr 31,3). Um amor concreto, que se manifesta
no dia a dia, que nos conduz nos momentos de trevas e nos auxilia nas tribulações. A grande
ausência que se manifesta na atualidade, é a ausência do amor de Deus; não porque Ele
parou de nos amar, mas porque nós não encaramos a aventura de conhecer esse território do
amor.
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O Senhor nos criou para o amor e Seu desejo é nos conduzir pelas vias do amor. Diante de
tantos discursos de ódio, divisões, brigas pelo poder e destruição da dignidade do homem, Ele
quer que Seus filhos experimentem com mais e mais clareza o amor, que nos leva adiante,
mesmo com diferenças; é a ponte que liga as pessoas, mesmo com discordâncias.

O Senhor nos convida, constantemente, a irmos adiante nesse caminho de conhecimento do
Seu amor. É um caminho em direção a Ele, em direção ao nosso próximo e a nós mesmos. Se
conhecermos profundamente o amor do Pai, conheceremos Deus, conheceremos a nós
mesmos e, enfim, contribuiremos para uma sociedade justa e unida. Abra-se o Amor!

FONTE – www.formacao .cancaonova.com

INTENÇÕES DO MÊS

Vamos interceder pedindo ao Senhor, como Igreja, pelas intenções do Santo Padre, o Papa
Francisco:

Neste mês de setembro ele nos pede que rezemos, “pela proteção dos oceanos, para que
políticos, cientistas e economistas trabalhem juntos pela proteção dos mares e dos oceanos”.

Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora das Dores e São Miguel, que celebramos
este mês, que protejam a Igreja de toda ação do inimigo de Deus que tenta semear a discórdia.
Não esqueçamos que &quot;o fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a
paz”. (cf.Tg 3, 18).

Coloquemos como intenção nossos irmãos, os cristãos perseguidos e martirizados em todo o
mundo.
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Pelo nosso Brasil, que a justiça Divina, prevaleça sobre toda a violência, corrupção, descaso
com a vida humana e seus valores.

Que o coração de todos se volte para ler, meditar e ouvir a Palavra do Senhor, e que a
apliquem à sua vida.

Sagrado Coração de Jesus, nós esperamos e confiamos em Vós!

REZEMOS

Coloquemos neste mês as nossas intenções aos pés de Nossa Senhora das Dores e de São
Miguel Arcanjo para que intercedam. Rezemos:

&quot;Narram os céus a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia
ao outro transmite essa mensagem, e uma noite à outra a repete. Não é uma língua nem são
palavras, cujo sentido não se perceba, porque por toda a terra se espalha o seu ruído, e até os
confins do mundo a sua voz; aí armou Deus para o sol uma tenda. E este, qual esposo que sai
do seu casamento, exulta, como um gigante, a percorrer seu caminho. Sai de um extremo do
céu, e no outro termina o seu curso; nada se furta ao seu calor. A Lei do Senhor é perfeita,
reconforta a alma; a ordem do Senhor é segura, instrui o simples. Os preceitos do Senhor são
retos, deleitam o coração; o mandamento do Senhor é luminoso, esclarece os olhos. O temor
do Senhor é puro, subsiste eternamente; os juízos do Senhor são verdadeiros, todos
igualmente justos. Mais desejáveis que o ouro, que uma barra de ouro fino; mais doces que o
mel, que o puro mel dos favos. Aceitai as palavras de meus lábios e os pensamentos de meu
coração, na vossa presença, Senhor, minha rocha e meu redentor.&quot; (Sl 18, 2-11.15)

Jesus manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao Vosso.
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Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.

Pai Nosso, Ave Maria e Glória.
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