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Novembro de 2015

O DIA DO ORGULHO CRISTÃO

Livro do Mês

O mês de Novembro inicia-se com a solenidade de todos os Santos. Na
impossibilidade de celebrar liturgicamente cada um dos bem-aventurados,
desconhecidos na sua grande maioria, dedica-se esse dia santo à piedosa
evocação de todos os justos que, no Céu, dão glória a Deus e intercedem
por nós.
Esta festividade que, sem presunção, poder-se-ia denominar o dia do
orgulho cristão, é também, como todas as efemérides do calendário
litúrgico, uma graça, um ensinamento e um apelo. Com efeito, recorda que
todos os seres humanos são chamados à santidade e ao apostolado na
Igreja, como o Concílio Vaticano II solenemente proclamou e São
Josemaria já antes tinha preconizado. A esta exigência de perfeição
corresponde também uma certeza: a de que todos os cristãos, quaisquer
que sejam as suas condições, podem, com a ajuda da graça de Deus,
alcançar essa meta.
Muitas biografias de santos tendem a exagerar as suas qualidades humanas
e sobrenaturais, de tal modo que, por vezes, torna-se difícil reconhecer a
nossa natureza nesses super-homens ou super-mulheres. Mas a verdade é
que os bem-aventurados também conheciam as nossas limitações: não
foram santos porque não tinham defeitos, nem tentações, mas porque, com
a graça divina, lutaram, por amor, até ao fim.
São Josemaria dizia-se capaz dos piores pecados, para nosso espanto mas
também para nossa consolação. O seu sucessor à frente do Opus Dei, o
Beato Álvaro del Portillo, que, como recorda o seu biógrafo John F.
Coverdale, “durante o primeiro ano do último ciclo do liceu, passou em
matemática com a nota mínima”, teve, por isso, muita dificuldade em
concretizar o seu sonho de ser engenheiro. Com efeito, só depois de cinco
anos lectivos de intensa preparação numa academia foi, finalmente,
admitido na Escola Superior de Engenharia Civil. Com o seu trabalho,
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admitido na Escola Superior de Engenharia Civil. Com o seu trabalho,
dedicação e perseverança, logrou um objectivo que, à partida, parecia
quase impossível.
Numa cultura de facilitismo, a santidade pode parecer utópica, mas
também agora é praticável, com empenho pessoal e a graça de Deus.
Quando alguém perguntou a São Tomás de Aquino o que era mais
necessário para chegar à santidade, este santo teólogo deu uma resposta
lapidar: Querer! Um querer que não é apenas poder, mas sobretudo amor a
Deus, a todas as almas e também – porque não?! – à própria felicidade,
terrena e eterna.
Pe. Gonçalo Portocarrero de Almada

HORÁRIO DA CAPELANIA:
» 3ª e 5ª feiras - das 11H às 13H (Piso 0)

(segunda quinta-feira do mês)
» Porto: 15/XII das
21,30h–23,10h, no Colégio
Cedros (excecionalmente na
terceira terça-feira do mês)
Senhoras: 15/XII das
13h-14,30h, na AESE
(excecionalmente na terceira
terça-feira do mês)
Preparação para o Natal
»Senhoras: 12/XII de manhã
(das 10,30h às 12,30h)
» local: AESE Lisboa
» inscrições:
capelania@aese.pt
Recoleções no Oratório S.
Josemaria
» Homens: 10/XII das 18,30h
às 20,00h (segunda quintafeira do mês)

» Senhoras: 19/XII das 10,30h
às 12,45h (terceiro sábado do
mês)

Informações no secretariado (Eduarda Cabral)
eduarda.cabral@aese.pt
Formação Integral (click aqui para obter mais informação)
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