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O Demónio Existe! 
 

Nossa Senhora na história 

da Salvação. 
 

«A minha experiência mariana nos 
exorcismos e confrontos com os 
demónios» (Francesco Bamonte, dos Servos do 

Coração Imaculado de Maria) 
 

(...Continuação) 
 

      Noutra ocasião, ouvi estas frases: 
«Não suporto que ela esteja ao lado 

dele, acima de mim (referia-se à Virgem 
Maria). Eu era o anjo mais belo, belo belo; o 
maior, maior, maior; eu era Lúcifer, o anjo 
por excelência. Que afronta! Que afronta! 
Conceber sem pecado um de vós! Que 
afronta! A Imaculada é a maior afronta que 
o teu Deus nos poderia fazer. Fazer com 
que um de vós conceba sem aquele pecado 
que nós tínhamos criado, é uma afronta 
insuportável. Tinhamos marcado todos, 
tinhamos marcado todos com o nosso selo, 
todos menos ela! Não podia ter-nos feito 
isto! Um de vós sem pecado! E, depois, Ele 
que encarna no vosso corpo repugnante 
feito de vermes (devia estar a referir-se à 
decomposição do nosso corpo depois da 
morte). Porque o fez? Para arruinar-nos? 
Porque nos humilhou assim tanto? Porque 
nos humilhou assim tanto?» 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 

Não ponhas limites à vida! Ouve as 
notas harmoniosas e sublimes que a 
natureza te oferece. Vive alegre e sorri, para 
espantares as preocupações da vida. 
Mergulha a alma na alma da natureza: 
absorve a luz do sol, goza da suavidade da 
lua, contempla o esplendor do firmamento e 
das estrelas, inspira o perfume das flores ou 
simplesmente o da chuva que cai. 

Mas vive!                                                                                           

Leitor, é para ti 
FORMAÇÃO BÍBLICA DO LEITOR 

 

A BIBLIA –  O Livro dos Livros 

6  – Deus é “Palavra” 
 

      Deus é Pessoas em comunhão eterna e 
plena de Amor. Por isso, Deus é Palavra, 
neste sentido da comunicação-comunhão, 
encontro, relação, ser para e com o outro. 
Assim, à luz do que reflectimos, percebe-
mos que nos animais há Voz sem Palavra. 
Entre os Homens em construção histórica 
há Voz e Palavra ou, falando mais humana-
mente, há Voz da Palavra ou Palavra na 
Voz. Em Deus, e em todas as pessoas que 
já são plenamente Nele, há Palavra sem 
Voz.  É por ser Palavra sem Voz que, ao 
acontecer na Vida dos Homens, a Palavra 
de Deus ganha Voz nas tantas vozes deles.        
      A bíblia é Voz privilegiada de tantos 
homens e mulheres que fizeram a experi-
ência desta Palavra nas suas vidas, voz de 
justos e de injustos, de pecadores e conver-
tidos... É uma Mediação privilegiada de 
acolhimento da Palavra de Deus, isto é, de 
encontro relacional íntimo com Ele em 
densidadede amor.  

A Palavra de Deus não é uma página, 
não é um som... é uma Experiência de 
encontro íntimo com Deus que Se faz Dom, 
Comunicação, Graça, porque é Amor. A 
Palavra de Deus é um Acontecimento 
pessoal-relacional, não uma codificação 
linguística ou literária. Por isso, “escutar a 
Palavra de Deus” não é um exercício de 
audição, mas um exercício de transfor-
mação.  

A Palavra de Deus não nos entra pelos 
ouvidos! Pelos ouvidos podem entrar as 
tantas vozes e palavras que são mediação 
dessa Palavra, mas a Experiência da 
Palavra só acontece na intimidade mais 
profunda de cada pessoa. 
 
 

Bom  Português 
 

A nossa língua (acordo ortográfico) 
 

super-interessante ou  superinteressante 
 

     Escreve-se junto ou con hífen?. 
       

 Segundo o novo Acordo Ortográfico, a 
forma correta  é superinteressante. 

 Nas palavras formadas com  super, este 
aglotina-se ao elemento seguinte, excepto 
se começado por “h” ou “r”..   

                                    (Bom Dia Portugal – RTP.) 

____________________________________________ 

H u m o r 
 

Um mosquito pergunta à mãe: 
–  Mãe, posso ir ao teatro? 
– Podes, mas tem cuidado com as 

palmas! 
_______________________ 

 

Dois amigos velhinhos estão sentados 
no banco do jardim da praça e começam a 
conversar: 

– Vieira, eu tenho 83 anos e estou cheio 
de dores e problemas. Você deve ser mais 
ou menos da minha idade. Como é que se 
sente? 

– Como um recém-nascido. 
– Como um recém-nascido? 
– É isso mesmo. Sem cabelo, sem 

dentes, à noite colocam-me fraldas e agora 
até acho que acabei de urinar nas calças... 
____________________________________________ 

A Fechar 
Não posso impedir que a solidão 

continue a amargar, mas posso amnizá-la 
com a minha presença amiga. 
____________________________________________ 

Visita-nos em www.paroquiascesf.com 

 

Sagrada Família 

 

      Respiramos ainda as alegrias do Natal. 
O Anjo tinha anunciado aos Pastores a boa 
nova do Nascimento do Salvador do mundo. 
S. Lucas diz-nos que os pastores foram a 
toda a pressa ao presépio e encontraram 
Maria, José e o Menino deitado na 
manjedoura. Juntamente com os Pastores 
entremos nós também na gruta para 
prestarmos a nossa homenagem ao Deus 
Menino que veio habitar entre nós, no seio 
de uma família pobre e humilde. 
____________________________________________ 

Introdução 

 

«Os filhos são um dom de Deus para o 
mundo, e são de todos.» Esta é uma frase 
que por vezes provoca o ciúme das mães, 
ciúme este sintomático de um amor 
possessivo pelo filho cada vez mais único, 
hiper-protegido, hiper-defendido. 

A família é o lugar privilegiado da 
formação e da educação, mas não é o 
único. Há uma comunidade onde o filho 
deve ser integrado para que este cresça, 
amadureça, encontre os irmãos  e  aprenda  
no  acolhimento,  a disponibilidade gratuita, 
a colaboração, a tolerância, o perdão. 

Restringir os horizontes, retirar-se satis-
feitos no pequeno mundo dos afectos e dos 
interesses, fechar-se dentro de fronteiras 
apertadas que ignoram a fraternidade 
universal, é uma perigosa idolatria da 
instituição familiar. 

A família que Deus quer é aberta, é uma 
etapa em direcção à meta final, é um 
trampolim de onde projectar-se na família 
do Pai celeste. 

O momento da separação pode ser 

doloroso –  disso tiveram experiência Maria 

e José quando foram deixados por Jesus –  

e pode ser interpretado como rejeição e 

exclusão. Na verdade, é um salto em 

direcção à vida. 

Os filhos são um dom que Tu dás ao mundo, 

Senhor. Não os recusamos e não os retemos. 
 

1.ª Leitura 

(Sir 3, 3-7.14-17a) 

Monição:  

       Deus, através desta página bíblica do livro da 

Sabedoria, oferece-nos um conjunto de conselhos 
práticos para que a família seja um berço de paz. Ao 
amor dos nossos pais devemos nós corresponder com 
amor filial que se há-de manifestar em atitudes de 

respeito, dedicação, serviço e veneração.  

Leitura: 

Leitura do Livro de Ben Sirá 
 
3Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre 

eles a autoridade da mãe. 4Quem honra seu pai obtém 

o perdão dos pecados 5e acumula um tesouro quem 
honra sua mãe. 6Quem honra o pai encontrará alegria 
nos seus filhos e será atendido na sua oração. 7Quem 
honra seu pai terá longa vida, e quem lhe obedece será 

o conforto de sua mãe. 14Filho, ampara a velhice do teu 
pai e não o desgostes durante a sua vida. 15Se a sua 
mente enfraquece, sê indulgente para com ele e não o 
desprezes, tu que estás no vigor da vida, 16porque a 
tua caridade para com teu pai nunca será esquecida 
17ae converter-se-á em desconto dos teus pecados. 

´ 
Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

O livro de Ben Sirá é um livro do Antigo 
Testamento que contém muitos conselhos, 
bons e úteis, para as mais variadas 
situações da vida. Ensina como comportar-      
-se com os amigos, com os hóspedes, com 
as mulheres, como administrar o dinheiro, 
que relacionamento manter com os chefes, 
com os servos, com os discípulos... Uma 
boa parte do livro é dedicada à vida familiar, 
aos deveres do marido e da esposa, às 
obrigações dos filhos para com os pais e vi-
ce-versa. Pode-se com utilidade ler alguns 
versículos saborosos, por exemplo em Sir 
30,1-13 e 42,9-14, mesmo se alguns ensi-
namentos que aí se encontram já não 
possam ser aplicados à letra, até porque, 
certos métodos educativos, ali expressos, 
estão, sem dúvida, obsoletos. 

O autor – um tal Ben Sirá, de onde vem 
o nome do Livro – é um sapiente rabino que 
viveu no ano de 200 a.C,  estudioso das Es- 

Escrituras, da qual assimilou a mensagem e 
da qual retira conselhos úteis para todos. 

No tempo de Jesus, o livro de Ben Sirá 
–  mesmo não fazendo parte dos livros 
santos de Israel –  era usado pelos mestres 
para educar os jovens. Também os cristãos 
o apreciaram sempre, de tal modo que, 
depois dos Salmos, foi o livro mais lido de 
todo o Antigo Testamento. O próprio nome 
com que era conhecido no passado, 
Eclesiástico, significa «livro para ser lido nas 
Igrejas». 

O trecho da leitura de hoje fala dos 
deveres dos filhos para com os pais. Vamos 
introduzi-lo chamando a atenção para o 
primeiro versículo (que não consta da 
leitura) porque nos permite colher a 
identidade do autor, um pai de família 
preocupado em ensinar aos próprios filhos o 
caminho da vida: «Ouvi, filhos, os conselhos 
do vosso pai, procedei em conformidade, 
para serdes salvos» (Sir 3,1). 

Importa perceber que, a palavra salvar, 
na Bíblia, significa «colocar em lugar amplo, 
espaçoso». É o contrário de tornar escravo, 
limitar. É que, instruído pela experiência 
acumulada ao longo dos anos, Ben Sirá 
sabe que os jovens correm o perigo de se 
fecharem nos seus projectos, de pensarem 
apenas em si mesmos. Assim, por uma 
aspiração mal entendida à completa 
independência, podem cair na imitação mais 
enganadora, a do egoísmo. Há um modo 
para os salvar da mesquinhez de coração: 
educá-los para o reconhecimento, torná-los 
atentos às necessidades dos outros, 
sobretudo às necessidades daqueles de 
quem receberam a vida. «Honra o teu pai 
de todo o teu coração, não esqueças os 
gemidos da tua mãe. Lembra-te de que 
foram eles que te geraram» (Sir 7, 27-28). 

Na primeira parte da leitura, Ben Sirá 
resume com o termo honrar o compor-
tamento que os filhos devem ter para com 
os pais. Chega a repetir cinco vezes este 
verbo e aplica-o indistintamente quer ao pai 
quer à mãe. Num mundo onde a mulher era 
ainda discriminada e considerada inferior ao 
homem, esta é uma grande novidade! Não 
se trata de uma novidade absoluta porque 
Ben Sirá  herdou-a dos livros santos  do seu 
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povo. De facto, o primeiro mandamento que 

aparece depois dos que dizem respeito a 

Deus é: «Honra teu pai e tua mãe» (Ex 20, 

12; Dt 5, 16). 

O primeiro significado do verbo honrar, 

o mais óbvio e imediato, é o de criar honra. 

Aos filhos é pedido que conduzam uma vida 

boa, íntegra, correcta, de modo que os pais 

se possam sentir orgulhosos deles. 

O segundo dever dos filhos expresso 

pelo verbo honrar é o de os assistir 

economicamente quando se encontram em 

necessidade. No tempo de Ben Sirá os 

velhos não recebiam a reforma (como os 

velhos de agora) e, depois de uma vida de 

trabalho e sacrifícios, eram por vezes 

obrigados a viver com necessidades 

humilhantes. Ora, nenhum filho deveria 

suportar a situação de ver os pais em tais 

condições. 

Há por fim um terceiro significado do 

verbo honrar. Na língua hebraica quer dizer: 

ter peso. Os pais devem ser honrados conti-

nuando a dar-lhes o peso que merecem. É 

uma experiência dramática para as pessoas 

idosas darem-se conta de que as suas 

palavras, os seus conselhos, as suas 

recomendações, os seus gestos de afecto 

não têm peso nenhum, já não contam para 

nada, porque já ninguém lhes liga, ninguém 

ou ouve. 

A Deus agrada muito o amor dos filhos 

para com os pais. Isto vê-se claramente nas 

promessas de bênção feitas a quem cuida 

do pai e da mãe. Ben Sirá enumera cinco: O 

amor para com os pais –  diz ele – expia os 

pecados. Isto não significa que Deus reduz 

o débito que se tem para com Ele na 

proporção dos serviços prestados aos pais 

(seria pouco). Prestar cuidados aos pais, 

dedicar-lhes afecto e carinho é uma 

oportunidade que não se deve deixar 

escapar: amadurece, ajuda a descobrir os 

verdadeiros valores da vida, desapega de 

tudo aquilo que é passageiro, afasta do 

pecado. 
O amor aos pais acumula tesouros 

diante de Deus. Diante dos homens leva 
talvez a perder muitas oportunidades para 
nos impormos, termos sucesso na vida, 
acumularmos bens neste mundo. Mas a 
avaliação que importa considerar não é a 
dos homens, mas a que o Senhor faz no 
final da vida. 

Quem honra os pais será por sua vez 
honrado pelos filhos. Sábias palavras! Os fi- 
 

lhos. Sábias palavras! Os filhos –  sabemo-       
-lo –  aprendem mais com os olhos do que 
com as “orelhas”. Ele vêem (e não 
esquecem) o comportamento dos seus pais 
para com os avós. As atenções para com os 
filhos podem ser também manifestações de 
amor possessivo, mas aquelas para com os 
avós (sobretudo quando necessitam de 
tudo) nunca podem ser mal entendidas, são 
uma incomparável lição de vida. 

A oração de quem honra os pais será 
atendida. O amor para com os pais produz 
uma sensibilidade interior que aproxima de 
Deus. Quando falta este amor a relação 
com o Senhor torna-se uma formalidade, 
uma prática religiosa fria e sem coração que 
a Deus não interessa. 

Por fim, quem honra os pais terá uma 
longa vida. Só muito tarde (no II século a.C), 
se começou a acreditar numa vida para 
além da morte em Israel. Antes pensava-se 
apenas nesta vida terrena, pelo que o maior 
bem era morrer como Abraão «feliz, numa 
idade avançada» (Gn 25, 8). Não podia 
faltar a promessa desta bênção para quem 
cuida dos próprios pais (Dt 5, 16; Êx 20, 12). 

Depois, na segunda parte da leitura, é 
sugerido o comportamento a ter para com 
os pais idosos. Pode acontecer que 
enfraqueçam não só fisicamente, mas 
também mentalmente. Cuidar de quem 
perdeu a memória, de quem repete sempre 
as mesmas frases aborrecidas e, por vezes, 
ofensivas, é muito difícil, e, no entanto, é 
esse o momento de manifestar plenamente 
o nosso afecto. 

Entretanto, verificámos que a leitura fala 
só dos deveres dos filhos e é compreen-
sível... Ben Sirá é um velho. Com muita 
razão, naturalmente, os filhos gostariam que 
fosse dirigida uma palavra também aos pais 
porque – como sabemos – nem sempre são 
exemplares. Então interrogamo-nos: devem 
também ser «honrados»? 

Ora bem: o amor verdadeiro é sempre 
gratuito e incondicional. Não se ama uma 
pessoa porque é boa, mas faz-se com que 
ela se torne boa, amando-a. E se isto é 
válido para todos, é válido, sobretudo para 
os pais. Amá-los não significa encorajar-          
-lhes os defeitos e os limites, satisfazer-lhes 
os caprichos, mas compreendê-los e ajudá-         
-los. Não se «honram» os pais, se não se 
procurar fazer com que eles superem certos 
comportamentos grosseiros, certas atitudes 
antipáticas, certos modos de falar pouco 
corteses. 

E quando se criam situações irreme-
diáveis... então não resta senão a paciência. 
____________________________________________ 
 

«Tudo quanto pedirdes com fé, na 
oração, haveis de recebê-lo»     (Mt 21,22) 

 
 

 

Salmo Responsorial 
 

Monição:  
 
       O salmo 127 canta a felicidade familiar. A família 
dos nossos dias enfrenta graves problemas. Mas os 

crentes, desde os longínquos tempos bíblicos, sabem 
que ao amor fiel e santo dos esposos, corresponde 
Deus com uma bênção fecunda. Os filhos são essa 
bênção divina que enchem de alegria as nossas 

famílias. 
  

Refrão:  

FELIZES OS QUE ESPERAM NO SENHOR, 
E SEGUEM OS SEUS CAMINHOS. 

 

Ou:        DITOSOS OS QUE TEMEM O SENHOR, 

               DITOSOS OS QUE SEGUEM OS SEUS           
               CAMINHOS. 

  
Feliz de ti, que temes o Senhor 
e andas nos seus caminhos. 
Comerás do trabalho das tuas mãos, 

serás feliz e tudo te correrá bem. 
  
Tua esposa será como videira fecunda 
no íntimo do teu lar; 

teus filhos serão como ramos de oliveira 
ao redor da tua mesa. 
  
Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. 

De Sião te abençoe o Senhor: 
vejas a prosperidade de Jerusalém 
todos os dias da tua vida. 

____________________________________________ 

2.ª  Leitura 

(Col 3, 12-21) 
Monição:  
 

S. Paulo convida-nos a vivermos uma vida nova, 
revestindo-nos de sentimentos de misericórdia, 
bondade e paciência. Se a Palavra de Cristo habita em 
nós com abundância, o nosso coração estará em paz e 

os nossos lábios cantarão salmos e hinos de louvor e 
de acção de graças ao nosso Deus. 
  

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Colossenses 

 

Irmãos: 12Como eleitos de Deus, santos e 
predilectos, revesti-vos de sentimentos de misericórdia, 
de bondade, humildade, mansidão e paciência. 
13Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos 
mutuamente, se algum tiver razão de queixa contra 
outro. Tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis 
fazer vós também. 14Acima de tudo, revesti-vos da 

caridade, que é o vínculo da perfeição. 15Reine em 
vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes 
chamados para formar um só corpo. E vivei em acção 
de graças. 16Habite em vós com abundância a palavra 

de Cristo, para vos instruirdes e aconselhardes uns aos 
outros com toda a sabedoria; e com salmos, hinos e 
cânticos inspirados, cantai de todo o coração a Deus a 
vossa gratidão. 17E tudo o que fizerdes, por palavras ou 

por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando 
graças, por Ele, a Deus Pai. 18Esposas, sede 
submissas aos vossos maridos, como convém no 
Senhor. 19Maridos, amai as vossas esposas e não as 

trateis com aspereza. 20Filhos, obedecei em tudo a 
vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. 21Pais, não 
exaspereis os vossos filhos, para que não caiam em 
desânimo. (Palavra do Senhor) 
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Recomendações ao leitor: 
 
       Esta leitura, não sendo difícil de todo (não há 
leituras fáceis), deves exercitar as palavras mais 
difíceis, tais como: predilectos / misericórdia / 
vínculo / instruirdes / aconselhardes / submissas 
/ aspereza / exaspereis. 
 

Comentário:  
 

A roupa é muito importante: diferencia-      
-nos dos animais que andam nus e é o 
prolongamento do nosso corpo. Revela os 
nossos gostos e os nossos sentimentos, 
mostra se estamos alegres ou estamos de 
luto, se é um dia de feriado ou de trabalho. 
Não pode ser imposta, porque cada pessoa 
tem o direito de escolher a imagem que 
deseja dar de si própria. 

Na linguagem bíblica, a roupa é o 
símbolo das obras que manifestam externa-
mente as disposições interiores, as 
escolhas do coração. 

O cristão, que no Baptismo ressuscitou 
com Cristo para uma vida nova, não pode 
continuar a vestir a roupa velha. «Deveis, no 
que toca à conduta de outrora, despir-vos 
do homem velho, corrompido por desejos 
enganadores, e renovar-vos pela transfor-
mação do Espírito que anima a vossa 
mente» (Ef 4, 22-24) – recomenda Paulo 
que utiliza noutras ocasiões a mesma 
imagem: «revesti-vos de Jesus Cristo» (Rm 
13,14), «revestiste-vos de Cristo» (Gl 3, 27). 
Retoma-a também na carta aos Colos-
senses: «revestiste-vos do homem novo» 
(Cl 3,10) e, nos versículos seguintes, 
desenvolve-a. É a leitura de hoje. 

Na primeira parte, Paulo enumera as 
características da roupa do cristão: 
«Revesti-vos de sentimentos de miseri-
córdia, de bondade, humildade, mansidão e 
paciência. Suportai-vos uns aos outros e 
perdoai-vos mutuamente.» Vamos contar os 
tecidos de que é feita: são sete e todos de 
grande valor, praticamente impossíveis de 
encontrar. 

Não está completa ainda a descrição da 
roupa do cristão. É necessário também 
cingir-se  com  um vínculo que dê um toque 
de elegância a tudo o resto: a caridade. 
Esta não se reduz a um vago sentimento, 
mas manifesta-se por uma atitude constante 
de serviço ao irmão, na disponibilidade para 
sacrificar-se por ele. Esta roupa não está 
reservada apenas a alguns. Todos os cris-
tãos a devem vestir, é igual para todos, 
homens e mulheres, sacerdotes, freiras e 
leigos; deve ser usada noite e dia, não é 
possível despi-la. 

Na parte central da leitura estão 
indicados alguns meios para manter ou 
construir  a   harmonia entre os membros da 
família. 
 

Aclamação ao Evangelho 

(Col 3, 15a.16ª) 
  

Monição:  
 
        Jesus inseriu-se totalmente na vida humana. 

Obedecendo às leis humanas e religiosas, seus pais 
foram ao Templo de Jerusalém para cumprirem a Lei 
de Moisés, que ordenava a apresentação a Deus de 
todos os Primogénitos.  

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  

Reine em vossos corações a paz de Cristo, 
habite em vós a sua palavra. 

____________________________________________ 

Evangelho 
(Lc 2, 22. 39-40) 

 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segunda São Lucas  

____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 – Para que os avós sejam profetas de Jesus, 

e a exemplo de Ana e Simeão 
falem d’Ele a seus netos e a toda a gente,  

oremos, irmãos. 
 
2 – Para que os pais consagrem ao Senhor 

os seus filhos, os seus lares e as suas vidas, 

como José e Maria, pais de Jesus, 
oremos, irmãos. 

 
3 – Para que as crianças pensem nos meninos        

abandonados, 
cheios de fome, maltratados e sem amor, 
e dêem graças a Jesus pelos pais que têm, 
oremos, irmãos. 

 
4 – Para que todos os jovens namorados 

saibam amar-se e respeitar-se mútuamente 
e opor-se ao paganismo que os rodeia, 

oremos, irmãos. 
 
5 – Para que todos os cristãos da nossa         
    comunidade paroquial 

pensem naqueles para quem o ano foi difícil 
e se empenhem em acções de entre-ajuda, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Papa Francisco 
Ele mesmo 

 

      É verdade que eu era, como toda a 
minha família, um católico praticante. Mas a 
minha cabeça não estava nas questões 
religiosas, porque também tinha inquieta-
ções políticas, ainda que não passassem do 
plano intelectual. Lia a “Nuestra Palabra y 
Propósitos”, uma publicação do partido 
comunista, e gostava de todos os artigos, 
que me ajudaram na minha formação 
política. Mas nunca fui comunista. 
 

(El Jesuita: Conversaciónes el Cardeal Jorge 
Bergoglio, S.J. 2010) 
 

 

 
 

  

«Habite em vós com abundância a 
palavra de Cristo». É o convite a meditar 
juntos o Evangelho. A família que, com 
regularidade, consegue encontrar um 
momento para dedicar à leitura de uma 
página do Evangelho, constrói bases sólidas 
para se encontrar sempre de acordo e fazer 
opções iluminadas. 

«Para vos instruirdes e aconselhares 
uns aos outros». Quando há acordo acerca 
dos valores fundamentais – acordo criado 
pela escolha da palavra de Cristo como 
ponto de referência – é possível instaurar 
um diálogo construtivo. Os conselhos e as 
observações não são interpretados como 
intromissões indevidas, como ingerências 
naquilo que não nos diz respeito, mas como 
manifestações de carinho afectuoso para 
com a pessoa que se ama. 

«E com salmos, hinos e cânticos 
inspirados, cantai de todo o coração.» 
Quantos pormenores, quantos estratage-
mas pomos em acção para fazer com que 
nas nossas famílias reine a confiança re-
cíproca, o acordo, a concórdia. Paulo 
sugere o seu: a oração em família. 

 Na terceira parte da leitura, Paulo 
aplica a lei do amor aos relacionamentos 
entre os membros da família cristã. Diz 
antes de mais às mulheres que devem ser 
submissas para com os seus maridos, e 
depois recomenda a estes que amem as 
suas mulheres. 

Normalmente às mulheres não agrada 
nada esta linguagem de Paulo, e perguntam 
por que motivo ele não diz também aos 
maridos: «Sede submissos às vossas 
mulheres.» Estes teriam muita necessidade 
deste conselho. Fazem muitas vezes aquilo 
que querem e ai de quem lhes pedir uma 
explicação. É preciso reconhecer que as 
mulheres têm boas razões para se 
lamentarem, porém é preciso entender 
aquilo que Paulo pretende realmente 
afirmar. É verdade que não usa para os 
maridos a palavra servir, mas utiliza outra 
que significa exactamente a  mesma  coisa:  
amar.  Para um cristão, «amar» não signi-
fica talvez «tornar-se servo»? O Mestre deu 
aos seus discípulos, a homens e mulheres, 
sem distinção, a norma que deve orientar os 
comportamentos: «Quem no meio de vós 
quiser ser o primeiro, seja vosso servo. 
Também o Filho do Homem não veio para 
ser servido, mas para servir» (Mt 20, 27-28). 
      No versículo conclusivo, Paulo 
recomenda aos filhos a obediência, mas, ao 
contrário de Ben Sira, tem uma palavra 
também para os pais: estejam atentos para 
não caírem no autoritarismo que não educa, 
mas cria rigidez, desconfiança, exaspera os 
filhos. 
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