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Judas, o Cireneu e Eu 

(15) 

PEDRO  

«Também Eu te digo: Tu és Pedro, e sobre 

esta Pedra edificarei a minha Igreja, e as 

portas do Abismo nada poderão contra 

ela». 

                                          (Mt 16, 18) 

 

III 

Pedro,  

rocha segura 

 do Templo do Senhor;  

pedra lisa e pura;  

pilar esculpido pela mão do Redentor. 

 

Pedro,  

que choraste  

e três vezes negaste  

o teu Senhor,  

ensina-me a chorar  

para limpar os olhos e a voz  

e tirar do peito tantos nós  

que, às vezes, não me deixam 

caminhar. 

 
(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 
 

Papa na Vigília 

Pascal “Não desistas! 

Deus é maior" 
Aura Miguel 

Em noite de Vigília Pascal, o 

Papa invoca o “direito à 

esperança”. “A escuridão e a 

morte não têm a última palavra. 

Coragem! Com Deus, nada está 

perdido”, disse Francisco na 

homilia. 

 

Na celebração deste sábado à 

noite, sem fiéis e sem batismo de 

adultos, como habitualmente acontece 

na Vigília Pascal, Francisco comparou 

o medo e a amargura causados pelo 

sofrimento e morte de Cristo, com a 

tragédia inesperada e demasiado 

rápida dos dias de hoje. 

O Papa lembrou que, apesar dos 

dias tristes, houve “mulheres que não 

se deixaram paralisar, não cederam à 

lamentação ou lamúria, nem fugiram 

da realidade.” Gente exemplar, disse 

Francisco porque “na escuridão do 

coração, acendem a misericórdia”. E o 

mesmo acontece nos dias de hoje: 

“Quantas pessoas, nos dias tristes que 

vivemos, fizeram e fazem como 

aquelas mulheres, semeando brotos 

(rebentos) de esperança com 

pequenos gestos de solicitude, de 

carinho, de oração!” 

Em tempo de pandemia, Francisco 

falou de esperança: “Nesta noite, 

conquistamos um direito fundamental, 

que não nos será tirado: o direito à 

esperança. É uma esperança nova, 

viva, que vem de Deus. Não é mero 

otimismo, não é uma palmada nas 

costas nem um encorajamento de 

circunstância. É um dom do Céu, que 

não podíamos obter por nós mesmos”. 

Ao referir-se à frase espalhada 

pelas varandas de Itália “Vai correr 

tudo bem”, Francisco mostra-se 

realista: “Repetimos (a frase) com 

tenacidade nestas semanas, 

agarrando-nos à beleza da nossa 

humanidade e fazendo subir do 

coração palavras de encorajamento. 

Mas, à medida que os dias passam e 

os medos crescem, até a esperança 

mais audaz pode desvanecer” E 

acrescenta: "A esperança de Jesus é 

diferente. Coloca no coração a certeza 

de que Deus sabe transformar tudo 

em bem, pois até do túmulo faz sair a 

vida.” 

A partir da celebração da luz, 

símbolo da ressurreição de Cristo, o 

Papa reafirma que essa luz, que 

iluminou a obscuridade do sepulcro, 

"hoje quer alcançar os cantos mais 

escuros da vida”. E faz um pedido: 

"Minha irmã, meu irmão, ainda que no 

coração tenhas sepultado a 

esperança, não desistas! Deus é 

maior. A escuridão e a morte não têm 

a última palavra. Coragem! Com Deus, 

nada está perdido.” 

No final da homilia, Francisco 

deixa um último apelo: “Façamos calar 

os gritos de morte: Basta de guerra! 

Pare a produção e o comércio das 

armas, porque é de pão que 

precisamos, não de metralhadoras. 

Cessem os abortos, que matam a vida 

inocente. Abram-se os corações 

daqueles que têm, para encher as 

mãos vazias de quem não dispõe do 

necessário”. 
 

 

V Dom. de Páscoa 

Na sociedade civil, os cargos são 

avaliados com base no poder, no pres- 
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tígio social que conferem, no dinheiro 

com que são remunerados. No nosso 

caminho cristão, o lugar que Jesus 

nos prepara, ao contrário, é avaliado 

na base de um critério diferente: o do 

serviço. O melhor lugar é aquele em 

que se pode servir mais e melhor. 

É o único caminho que conduz ao 

Pai e que se concretiza no serviço que 

prestamos aos irmãos. 

Há muitas maneiras de o 

realizarmos, como poderemos 

compreender pela leitura e escuta da 

Palavra de Deus, que nos é proposta 

neste V Domingo da Páscoa. 

Escutemo-la com toda a atenção e 

rezemo-la no interior do nosso 

coração. 

 
 

Introdução 

O melhor título é o de servo. 
Uma das características da 

comunidade primitiva descrita nos 

Atos dos Apóstolos é a ausência de 

classes, de títulos honoríficos, de um 

prestígio ou dignidade maior, 

atribuídos a algum membro eminente 

(grau mais elevado). 

Os crentes consideravam-se todos 

num plano de igualdade, ninguém se 

fazia chamar rabi, porque um só era o 

Mestre e eles eram apenas discípulos. 

Sentiam-se irmãos e a ninguém se 

atribuía o título de pai, porque sabiam 

que tinham um único Pai, nos Céus  

(Mt  23,  8-10). 

Nem sequer na santidade eles 

conheciam graus. «Santos» era o 

título coletivo com que gostavam de se 

designar. Paulo endereçava as suas 

cartas «a todos os santos em Cristo 

Jesus que estão em Filipos...» (Fl 1, 

1), «aos santos que estão em Éfeso» 

(Ef 1,1), «a todos os amados de Deus 

que estão em Roma, chamados a ser 

santos» (Rm 1, 7). 

E, no entanto, uma diferença era 

reconhecida e tida em grande 

consideração: a do ministério, do 

serviço que cada um era chamado a 

fazer em favor dos irmãos. 

O único Espírito – lembra Paulo 

aos coríntios – enriquece a co-

munidade com dons diferentes e 

complementares: «a um é dada uma 

palavra de sabedoria, a outro uma 

palavra de ciência; a outro a fé, a 

outro o dom das curas;  a  outro  o  

poder de fazer milagres, a outro a 

profecia; a outro o discernimento dos 

espíritos, a outro a variedade das 

línguas; a outro, por fim, a 

interpretação das línguas», tudo para 

proveito comum (1 Cor 12, 7-11).  

«Como bons administradores das 

várias graças de Deus, cada um de 

vós – pedia Pedro – ponha ao serviço 

dos outros o dom que recebeu» (1 Pd 

4, 10). Quer dizer, colocar ao serviço 

dos outros (não guardar nada para si 

mesmos, como fazem os egoístas). 

É com esta Igreja ministerial 

nascida de Cristo e edificada «sobre o 

alicerce dos Apóstolos» (Ef 2, 20) que 

são hoje chamadas a confrontar-se as 

nossas comunidades e as nossa 

paróquias.  *éf¥?M< 

–  Os dons que Tu nos destes, 

Senhor, não nos enchem de orgulho, 

mas de vontade de servir os irmãos. 

 
 

Antífona de Entrada 

Salmo 97, 1-2 
 

Cantai ao Senhor um cântico 
novo, porque o Senhor fez 
maravilhas: aos olhos das nações 
revelou a sua justiça. Aleluia. 

 
 

Primeira Leitura 
(At 6, 1-7) 

 
MONIÇÃO: 

 

 Na Igreja primitiva, perante alguns 

problemas de organização, os Apóstolos 

convocaram a comunidade, a fim de 

escolher pessoas capazes de corresponder 

às atividades assistenciais. Foram 

escolhidos sete homens, os primeiros 

diáconos, a quem os Apóstolos, invocando 

o Espírito Santo, impuseram as mãos, 

tornando-os seus colaboradores na 

assistência e na evangelização. 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura dos Atos dos 

Apóstolos 
 

Naqueles dias, 1aumentando 

o número dos discípulos, os 

helenistas começaram a 

murmurar contra os hebreus, 

porque no serviço diário não se 

fazia caso das suas viúvas.  

2Então os Doze convocaram a 

assembleia dos discípulos e 

disseram: «Não convém que 

deixemos de pregar a palavra de 

Deus, para servirmos às 

mesas. 3Escolhei entre vós, 

irmãos, sete homens de boa 

reputação, cheios do Espírito 

Santo e de sabedoria, para lhes 

confiarmos esse cargo. 4Quanto 

a nós, vamos dedicar-nos 

totalmen-te à oração e ao 

ministério da palavra». 5A 

proposta agradou a toda a 

assembleia; e escolheram 

Estêvão, homem cheio de fé e 

do Espírito Santo, Filipe, 

Prócoro, Nicanor, Timão, 

Parmenas e Nicolau, prosélito 

de Antioquia.  6Apresentaram-

nos aos Apósto-los e estes 

oraram e impuseram as mãos 

sobre eles. 7A palavra de Deus 

ia-se divulgando cada vez mais; 

o número dos discípulos 

aumentava consideravelmente 

em Jerusalém e submetia-se à 

fé também grande número de 

sacerdotes. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Atenção à forma como lês as 

palavras: “pregar” (pronunciar “prègar”) 

e “Antioquia” (pronunciar “Antioquía” e 

não “Antióquia). 

Fazer a divisão do texto, a partir do 

v. 7. (A palavra de Deus ia-se 

divulgando…). 

Ter também atenção a outras 

palavras, tais como: helenistas / 

murmurar / prosélito / e outras. 
 

 

 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 
 

É difícil esquecer a sensação de 

encanto que suscitam os trechos dos 

Atos dos Apóstolos, onde Lucas relata 

a vida da primeira comunidade de 

Jerusalém. Os discípulos eram um só 

coração e uma só alma, participavam 

quotidianamente na catequese dos 

Apóstolos, partilhavam os bens, reza- 
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vam juntos, celebravam se-

manalmente a Eucaristia, realizavam 

sinais extraordinários com a força do 

Espírito. Entre eles reinava uma 

harmonia perfeita e eram estimados 

por todo o povo. Aparentemente, nada 

mais perfeito.  

Mas será que, em Jerusalém, 

corria tudo assim tão bem? O autor do 

livro dos Atos não se terá deixado 

embalar um pouco pelos sonhos? Não 

terá trocado a realidade com o ideal 

que tinha em mente? 

A resposta é bastante simples e 

certa: transfigurou, idealizou, sem 

dúvida. Partiu de acontecimentos reais 

– a generosidade excecional de 

Barnabé (Act 4, 36-37), a mudança 

radical dos sentimentos e dos 

relacionamentos dentro do grupo dos 

discípulos após a Ressurreição de 

Cristo – e generalizou-os para delinear 

a imagem de uma comunidade cristã 

modelo. 

A realidade eclesial mesmo em 

Jerusalém, não era assim tão idílica 

(perfeita), existiam problemas, da 

mesma forma que existem hoje nas 

nossa igrejas e paróquias. A certa 

altura, vieram ao de cima, de forma 

até mesmo dramática. É o relato que 

encontramos na Leitura de hoje. 

A comunidade, ao início, era 

composta apenas por judeus, mas que 

pertenciam a dois grupos bem 

distintos: os hebreus e os helenistas.  

Mas quem era esta gente, afinal? 

Os “hebreus” tinham nascido e 

crescido na Palestina, falavam 

aramaico e frequentavam as 

sinagogas, onde a Bíblia era lida em 

hebraico; eram pessoas muito 

apegadas às tradições dos seus pais e 

à lei de Moisés, que aceitavam, e 

consideravam indiscutíveis os 

ensinamentos e as interpretações dos 

rabis. 

Os “helenistas”, pelo contrário, 

tinham nascido e crescido no es-

trangeiro. Em contacto com outros 

povos, tinham conhecido, apreciado e, 

sobretudo, adotado estilos de vida que 

os seus correligionários consideravam 

desviantes e corruptos. Sentiam-se 

livres em relação às tradições e às 

disposições dos rabis, não entendiam 

o hebraico, falavam em grego (a 

língua usada em todo o império), nas 

suas sinagogas liam a Bíblia na sua 

tradução grega. 

Ora, esta diversidade de origens, 

de língua e de mentalidade estava na 

origem de fortes tensões entre os dois 

grupos. 

Então, um dia, o conflito explodiu. 

A ocasião foi proporcionada pelo 

problema da distribuição dos bens da 

comunidade: os helenistas, que 

estavam em minoria, começaram a 

lamentar-se que os hebreus tinham 

preferências, favoreciam as suas 

próprias viúvas e esqueciam as do 

outro grupo (dos helenistas). 

Ora, perante isto, a situação 

tornou-se explosiva e escandalosa, e 

até mesmo a grande simpatia que os 

discípulos suscitavam no povo 

arriscava ofuscar-se (desaparecer). 

Portanto, era preciso resolver o 

problema. Então os Apóstolos reuni-

ram-se e indicaram uma possível 

solução: escolham - disseram eles 

(aos helenistas) – entre vós sete 

homens que tenham a estima e a 

confiança de todos; será confiada a 

eles a tarefa de distribuir os bens aos 

pobres, enquanto nós nos dedica-

remos à oração e ao anúncio do 

Evangelho. 

A proposta foi acolhida e o caso 

encerrado, ficando todos satisfeitos. 

      O episódio foi inserido por Lucas 

no Livro dos Atos para que iluminasse 

os problemas das suas comunidades, 

onde continuavam a existir, ao lado de 

muitos sinais de vida nova, os 

desacordos, as tensões, as 

divergências, a falta de diálogo. 

      Lucas revela-se, como sempre, um 

homem inteligente, otimista, equili-

brado. 

     O seu relato é um convite a avaliar 

com realismo, sabedoria e paciência 

as situações reais de cada 

comunidade. Também das nossas 

(Carvalhosa, Eiriz, Figueiró e Sanfins).  

A igreja – quer Lucas dizer-nos – 

não é composta por anjos, mas por 

homens com mentalidades, culturas, 

caracteres diferentes, e também com 

muitos limites. É desagradável e 

doloroso que daí surjam preconceitos, 

fanatismos, ciúmes, incompreensões, 

mas é normal. Aconteceu até mesmo 

na comunidade de Jerusalém, onde 

estavam presentes pessoas excecio-

nais como os Apóstolos e Maria, a 

mãe do Senhor. É… acontece também 

às melhores comunidades! 

     Deste «incidente» a comunidade 

de Jerusalém soube sair mais madura. 

Cresceu, aprendeu a resolver os seus 

problemas e descobriu o modo de 

responder às suas necessidades 

crescentes: tornou-se ministerial. Quer 

dizer, os Apóstolos não permane-

ceram como as únicas pessoas a 

desempenhar todas as tarefas. Outras 

pessoas com capacidade assumiram 

responsabilidades que não eram da 

competência específica dos Apóstolos. 

Foi assim que surgiram aquelas 

que hoje são chamadas “comunidades 

ministeriais”, comunidades onde todos 

os membros têm igual dignidade, onde 

o único título honorífico é o de 

«servo»; onde cada pessoa, «segundo 

a graça que recebeu», se põe ao 

serviço dos outros (1 Pd 4, 10); onde o 

dom, «se é o da profecia, que seja 

usado em sintonia com a fé; se é o do 

serviço, que seja usado a servir; se 

um tem o de ensinar, que o use no 

ensino; se outro que o use no ensino; 

se outro tem o de exortar, que o use 

na exortação; quem preside, faça-o 

com dedicação; quem pratica a 

misericórdia, faça-o com alegria» (Rm 

12, 6 - 8). 

Como nos falta crescer tanto! 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 32 (33), 1-2.4-5.18-19 (R. 22) 

  

MONIÇÃO: 

 

O Salmo responsorial que iremos 

proclamar, convida-nos a aclamar o 

Senhor, a dar graças e a cantar, porque Ele 

é digno de todo o louvor. 

  

REFRÃO:  

 

ESPERAMOS, SENHOR, NA VOSSA 

MISERICÓRDIA. 

  

OU. 

 

VENHA SOBRE NÓS A VOSSA 

BONDADE, 

PORQUE EM VÓS ESPERAMOS, 

SENHOR. 

  

Justos, aclamai o Senhor, 

os corações retos devem louvá-l'O. 

Louvai o Senhor com a cítara, 

cantai-Lhe salmos ao som da harpa. 

 

A palavra do Senhor é reta, 

da fidelidade nascem as suas obras. 

Ele ama a justiça e a retidão: 

a terra está cheia da bondade do 

Senhor. 
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Os olhos do Senhor estão voltados 

para os que O temem, 

para os que esperam na sua bondade, 

para libertar da morte as suas almas 

e os alimentar no tempo da fome. 

 
 

Segunda Leitura 
(1 Pd 2, 4-9) 

 
MONIÇÃO: 

 

Neste trecho da Carta de São Pedro, o 

Apóstolo aponta o papel dos batizados: 

somos pedras vivas do edifício espiritual de 

que Cristo é a Cabeça e pedra angular. 

  

LEITURA: 

 

 

Leitura da Primeira Epístola 

de São Pedro 
 

Caríssimos:  4Aproximai-vos 

do Senhor, que é a pedra viva, 

rejeitada pelos homens, mas 

escolhida e preciosa aos olhos 

de Deus. 5E vós mesmos, como 

pedras vivas, entrai na cons-

trução deste templo espiritual, 

para constituirdes um sacerdó-

cio santo, destinado a oferecer 

sacrifícios espirituais, agradá-

veis a Deus por Jesus 

Cristo. 6Por isso se lê na 

Escritura: «Vou pôr em Sião 

uma pedra angular, escolhida e 

preciosa; e quem nela puser a 

sua confiança não será 

confundido». 7Honra, portanto, a 

vós que acreditais. Para os 

incrédulos, porém, «a pedra que 

os construtores rejeitaram 

tornou-se pedra angular»,  
8«pedra de tropeço e pedra de 

escândalo». Tropeçaram por 

não acreditarem na palavra, à 

qual foram destinados. 9Vós, 

porém, sois «geração eleita, 

sacerdócio real, nação santa, 

povo adquirido por Deus, para 

anunciar os louvores» d'Aquele 

que vos chamou das trevas para 

a sua luz admirável. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Atenção à forma como é 

pronunciada a palavra: tropeço 

(pronunciar “tropêço” e não “tropéço”). 

Fazer a divisão do texto na última 

frase: (Vós, porém, sois “geração eleita, 

…). 

Outras palavras a ter atenção: 

constituirdes / sacerdócio / incrédulos / 

tropeçaram / e outras. 
 

 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

       

Pedro compara a Igreja a um 

edifício espiritual cujo construtor é 

Deus e cujas pedras vivas são as 

pessoas. 

A construção começou por uma 

rocha sólida, colocada como alicerce 

de todo o edifício: Cristo (a pedra 

sólida), sobre quem Deus colocou de-

pois as outras pedras, ou seja, os que 

acreditam nele, os recém-batizados, 

aos quais o autor da carta fala na noite 

de Páscoa. Unidos a Jesus, todos eles 

formam um templo novo, esplêndido 

(v. 4-5).  

No Antigo Testamento (SI 118, 22) 

foi anunciado que um dia Deus iria 

pegar na pedra rejeitada pelos 

homens e iria pô-la como base de uma 

nova casa (v. 6). A profecia realizou-      

-se no dia de Páscoa: Deus escolheu 

Jesus, rejeitado pelos chefes políticos 

e religiosos do seu povo, e colocou-o 

como alicerce do novo santuário. 

O antigo templo de Jerusalém, 

construído com pedras materiais e 

lugar onde eram oferecidos sacrifícios 

de cordeiros e touros, foi substituído 

pelo novo templo, onde, agora cada 

um, juntamente com Cristo, oferece 

holocaustos espirituais agradáveis a 

Deus: oferece uma vida santa, 

irrepreensível e cheia de obras de 

amor. Para estes sacrifícios que 

oferece, cada discípulo torna-se, no 

Batismo, sacerdote. 

Perante os neófitos (iniciados, 

acabados de batizar) distinguidos com 

uma dignidade tão sublime, o 

pregador comove-se e exclama: 

«Honra a vós que acreditais!»; 

tornaste-vos «geração eleita, sacerdó-

cio real, nação santa, povo adquirido 

por Deus»; quer dizer, a vós está 

confiada a tarefa de proclamar com a 

vossa vida, as obras maravilhosas 

daquele que vos chamou das trevas 

para a sua admirável luz. 

       

Depois, ao contrário, o seu rosto 

entristece-se, quando pensa naqueles 

que rejeitaram o dom de Deus e 

fizeram a escolha de continuar a viver 

como pagãos. Para eles a pedra não 

foi um motivo de salvação, mas oca-

sião de tropeço. Verificou-se o conflito 

anunciado por Simeão: «Este menino 

está aqui para a queda e o 

ressurgimento de muitos em Israel e 

para ser sinal de contradição. Assim, 

hão de revelar-se os pensamentos de 

muitos corações» (Lc 2, 34-35). 

Resta-nos, Leitor, analisar que tipo 

de pedra somos: pedra angular, ou 

pedra de tropeço?  

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Jo 14, 6) 

 
MONIÇÃO: 

 

Na confusão da nossa vida quotidiana 

procuramos um caminho seguro para o 

sentido da nossa vida cristã. Só há um 

único, que é Cristo, caminho, verdade e 

vida. 

  

REFRÃO:  ALELUIA, ALELUIA! 

   

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, 

diz o Senhor; 

ninguém vai ao Pai senão por mim. 

 
 

Evangelho (Jo 14, 1-2) 
 

 

EVANGELHO: 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São João. 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos 

seus discípulos: 1«Não se perturbe o 

vosso coração. Se acreditais em 

Deus, acreditai também em Mim. 2Em 

casa de meu Pai há muitas moradas; 

se assim não fosse, Eu vo-lo teria 

dito. 3Vou preparar-vos um lugar e 

virei novamente para vos levar 

comigo, para que, onde Eu estou, 

estejais vós também. 4Para onde Eu 

vou, conheceis o caminho». 5Disse-       

-Lhe Tomé: «Senhor, não sabemos 

para onde vais: como podemos 

conhecer o caminho?» 6Respondeu-      

-lhe Jesus: «Eu sou o caminho, a 

verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai 

senão por Mim. 7Se Me conhecêsseis, 

conheceríeis também o meu Pai. Mas 



desde agora já O conheceis e já O 

vistes». 8Disse-Lhe Filipe: «Senhor, 

mostra-nos o Pai e isto nos 

basta». 9Respondeu-lhe Jesus: «Há 

tanto tempo que estou convosco e não 

Me conheces, Filipe? Quem Me vê, vê 

o Pai. Como podes tu dizer: 'Mostra-      

-nos o Pai'? 10Não acreditas que Eu 

estou no Pai e o Pai está em Mim? As 

palavras que Eu vos digo, não as digo 

por Mim próprio; mas é o Pai, 

permanecendo em Mim, que faz as 

obras. 11Acreditai-Me: Eu estou no Pai 

e o Pai está em Mim; acreditai ao 

menos pelas minhas obras. 12Em 

verdade, em verdade vos digo: quem 

acredita em Mim fará também as 

obras que Eu faço e fará ainda 

maiores que estas, porque Eu vou 

para o Pai». 

 

Palavra da Salvação. 

 

 
 
COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 
 

O trecho do Evangelho de hoje é 

tirado do primeiro dos três discursos 

de despedida pronunciados por Jesus 

durante a Última Ceia, logo após 

Judas ter saído para executar o seu 

propósito de traição. São chamados 

assim porque neles Jesus parece ditar 

as suas últimas vontades, antes de 

enfrentar a paixão e a morte. 

A liturgia leva-nos a meditá-los 

depois da Páscoa por uma razão 

muito simples: um testamento só é 

aberto e adquire o seu significado 

depois da morte de quem o ditou. Ora, 

as palavras pronunciadas por Jesus, 

durante a Última Ceia, não estavam 

reservadas para os Apóstolos 

reunidos no cenáculo, mas eram 

dirigidas aos discípulos de todos os 

tempos, e o momento mais indicado 

para as compreender e meditar é 

precisamente o tempo da Páscoa. 

O trecho de hoje começa com uma 

frase que pode ser mal interpretada: 

«Em casa de meu Pai há muitas 

moradas. Eu vou preparar-vos um 

lugar. Quando o tiver preparado virei 

novamente para vos levar comigo. 

Para onde Eu vou, conheceis o 

caminho» (v. 2-4). 

Jesus parece querer dizer que 

chegou para Ele o momento de ir para 

o Céu, e promete que, lá, preparará 

um lugar também para os seus 

discípulos. 

Ora, esta explicação não satisfaz, 

quer porque estamos convencidos de 

que no Paraíso já há muito tempo que 

está tudo pronto, quer porque a ideia 

das cadeiras numeradas, correspon-

dentes aos vários graus de prémio a 

atribuir a cada um, com o consequente 

perigo de que alguém possa ficar sem 

lugar, também não entusiasma. 

O sentido da frase é diferente, 

muito mais concreto e atual para nós e 

para a vida das nossas comunidades. 

Jesus diz que deve percorrer «um 

caminho» difícil, e acrescenta que os 

seus discípulos deveriam conhecer 

muito bem este «caminho», já que 

muitas vezes falou nele. 

Tomé responde, em nome de 

todos: nós não conhecemos este 

«caminho» e não conseguimos intuir 

(imaginar) para onde Tu queres ir. 

Jesus explica: Ele mesmo irá 

percorrer, antes de todos, o «ca-

minho»; depois, tendo cumprido a sua 

missão, voltará e tomará consigo os 

discípulos, infundirá neles a sua 

coragem e a sua força, de modo que 

se tornem capazes de seguir os seus 

passos. 

Ora, agora já é claro de que 

«caminho» se trata: é o caminho para 

a Páscoa, percurso difícil porque exige 

o sacrifício da vida. Jesus falou nele 

muitas vezes, mas os discípulos 

tiveram sempre dificuldade em 

entendê-lo. Quando se referia ao 

«dom da vida», eles preferiam distrair-    

-se, pensar noutra coisa. 

Nesta perspetiva torna-se clara 

também a questão dos «muitos 

lugares na casa do Pai». Quem 

aceitou seguir o «caminho» percorrido 

por Jesus acaba por se encontrar 

imediatamente no Reino de Deus, na 

casa do Pai. Esta casa não é o 

Paraíso, mas a comunidade cristã, é lá 

que há muitos lugares, ou seja, muitos 

serviços, muitas funções a 

desempenhar. 

São muitos os modos de 

concretizar o dom da própria vida. Os 

«muitos lugares» não são senão os 

«vários ministérios», as diversas 

situações em que cada um é chamado 

a pôr à disposição dos irmãos as 

próprias capacidades, os muitos dons 

recebidos de Deus. 

Até ao Concílio Vaticano II, os 

leigos não eram considerados 

membros ativos da Igreja; não 

participavam na Eucaristia, «assis-

tiam» apenas; não celebravam a 

Reconciliação, iam «receber» a 

absolvição. Eram muitas vezes 

espectadores inertes (parados, 

passivos) daquilo que os padres 

faziam. Hoje em dia, entendemos que 

cada cristão deve ser ativo, e isto não 

pela carência, mas porque cada 

pessoa batizada tem uma tarefa a 

desempenhar dentro da comunidade. 

Jesus diz que, no desempenhar do 

próprio ministério, não podem existir 

motivos de inveja e de ciúme: os 

«lugares», isto é, os serviços a fazer 

pelos irmãos, são muitos e só quem 

não foi ainda sacudido pela novidade 

da vida comunicada pela fé no 

Ressuscitado pode ficar inativo. 

Na sociedade civil, o lugar é 

avaliado em termos de poder, do 

prestígio social que dá, do dinheiro 

com que é remunerado. Aliás a per-

gunta é sempre a mesma: «Em que 

trabalhas?», equivale a perguntar: 

«Quanto ganhas?». 

Mas ao contrário, o lugar 

preparado para cada pessoa por 

Jesus é avaliado em termos de 

serviço: o «lugar» melhor é aquele 

onde se pode servir mais e melhor os 

irmãos. 

O trecho é um convite à verificação 

da vida comunitária: Qual é a 

percentagem dos membros ativos na 

nossa Igreja? Há tarefas que ninguém 

quer assumir? Há competição para 

apoderar-se da responsabilidade de 

algum cargo? Dos muitos «lugares de 

trabalho», preparados por Jesus, há 

ainda muitos por preencher? Há 

«desempregados» na Igreja?   Porquê? 

Depois, a segunda parte do 

Evangelho de hoje (v. 8-12) centra-se 

na pergunta de Filipe: «Senhor, 

mostra-nos o Pai e isto nos basta.» 

«Mostra-me a tua glória!» – tinha 

pedido Moisés ao Senhor – e Deus 

respondera: «Tu não podes ver a 

minha face, pois o homem não pode 

contemplar-me e continuar a viver» 

(Ex 33, 18.20). 

Mesmo se estavam conscientes da 

impossibilidade de contemplar o 

Senhor, os israelitas piedosos 

continuavam a implorar: «É a tua face 

que eu procuro, Senhor, não desvies 

de mim o teu rosto» (SI 27, 8-9); «A 

minha alma tem sede de Deus, do 

Deus vivo! Quando poderei 

contemplar a face de Deus?» (SI 42, 

3). 

Filipe parece interpretar este íntimo 

anseio do coração humano. Sabe que 

«a Deus jamais alguém o viu» (Jo 1, 

18), porque «habita numa luz 

inacessível, que nenhum homem viu 

nem pode ver» (1 Tm 6,16); mas  
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lembra também a bem-aventurança 

reservada aos puros de coração: 

«Verão a Deus» (Mt 5, 8), e pensa que 

Jesus possa satisfazer a sua 

aspiração secreta. Apresenta assim 

um pedido que parece o eco daqueles 

manifestados por Moisés e pelos 

salmistas. 

      Na sua resposta, Jesus indica o 

modo de ver Deus: é preciso olhar 

para Ele. Ele é o rosto humano que 

Deus assumiu para se manifestar, 

para estabelecer uma relação de 

intimidade, de amizade, de comunhão, 

de vida com o homem. É «a imagem 

do Deus invisível» (Cl 1, 15), 

«resplendor da sua glória e imagem 

fiel da sua substância» (Hb 1, 3). 

Para se conhecer o Pai não 

servem raciocínios, não vale a pena 

elaborar subtis dissertações filosófi-

cas, basta contemplar Jesus, observar 

aquilo que Ele faz, o que diz, o que 

ensina, como se comporta, quem ama, 

quem prefere, com quem está, quem 

acaricia e por quem se deixa acariciar, 

com quem come, quem escolhe, quem 

defende... porque assim faz o Pai. As 

obras que Jesus faz são as obras do 

Pai (v. 10). 

No entanto, há um momento no 

qual o Pai manifesta plenamente o seu 

rosto: é na cruz. Ali está a revelação 

maior do seu amor para com o 

homem, ali mostra em todo o seu 

esplendor a sua glória (Hb 1, 3), ali 

brilha plenamente a sua luz (2 Cor 4, 6). 

«Quem me vê, vê o Pai» – pode 

afirmar Jesus (v. 9). Mas este “ver” 

não se reduz ao olhar de quem 

presenciou os acontecimentos, os 

factos, os gestos concretos que Ele 

realizou. É pedido um olhar de fé, um 

olhar capaz de ver para além das 

aparências, do simples dado material, 

um olhar que encontre nas obras de 

Jesus a revelação de Deus. 

Este “ver” equivale a “crer”. 

Quem vê nele o Pai, quem confia 

plenamente nele e está disposto a 

jogar a sua vida nos valores que Ele 

propôs, fará as obras que Ele fez, e 

obras ainda maiores. Não se trata de 

milagres, mas do dom total de si por 

amor. 

E o Pai continuará a realizar nos 

discípulos as obras de amor que fez 

em Jesus. 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

Oração Universal 

 

 

1    

Pelos pastores e pelos fiéis da santa 
Igreja, 

para que sigam a Jesus ressuscitado 
caminho para o Pai, verdade e vida, 
oremos, irmãos. 
 

2     

Pelos que prestam algum serviço aos 
cidadãos, 

para que o façam com espírito fraterno 
e estejam atentos às carências dos        
         mais pobres, 
oremos, irmãos. 
 

3     

Pelos cristãos perturbados e abatidos, 
para que creem em Deus Pai e no seu 

Reino, 
e nas promessas de vida eterna do 

Evangelho, 
oremos, irmãos. 
 

4   

Por aqueles que o mundo põe de 
parte, 

as viúvas, os idosos e os que já não 
produzem 

para que se olhe para eles como 
pessoas, 

oremos, irmãos. 
 

5  

Por todos nós e pelos outros 
paroquianos, 

para que o Espírito nos torne pedras 
vivas 

deste templo que é a santa Igreja, 
oremos, irmãos. 
 

Antífona da Comunhão 

Jo 15, 1.5 
 

Eu sou a videira e vós sois os 

ramos, diz o Senhor. Se alguém 

permanece em Mim e Eu nele, dá fruto 

abundante. Aleluia. 

 
 

Agenda Santoral 

Dia 12 – B. Joana de Portugal 

(Virgem).  

           – S. Nereu e S. Aquileu 

(Mártires). 

           – S. Pancrácio (Mártir). 

Dia 13 – Nossa Senhora de Fátima. 

Dia 14 – S. Matias (Apóstolo). 

 
 

 

O caminho que 

procuramos 
  

Quando nos deslocamos para um 

determinado lugar, principalmente 

quando o fazemos de automóvel no 

centro de uma grande cidade que 

queremos visitar, pode surgir-nos a 

dúvida sobre a direção a seguir, por 

causa das inúmeras placas de 

indicação que nos confundem. O 

nervosismo e a apreensão começam a 

apoderar-se de nós. Procuramos, 

então, perguntar ao primeiro 

transeunte que encontrarmos, qual a 

direção por que devemos optar, para 

podermos encontrar o nosso caminho. 

Felizmente que agora existe o GPS 

que nos encaminha e facilita a vida... 

Ora, no Evangelho de hoje 

deparámo-nos com uma situação mais 

ou menos semelhante, experienciada 

por Tomé e os discípulos, quando 

Jesus lhes afirma: «Não estejais 

perturbados... tende confiança. Eu vou 

para o Pai... vou preparar-vos um 

lugar... Para onde Eu vou, conheceis o 

caminho». 

Tomé confuso, diz a Jesus:  

«Senhor, não sabemos para onde 

vais: como poderemos conhecer o 

caminho?» E Jesus responde-lhe: «Eu 

sou o caminho, a verdade e a vida. 

Ninguém vai ao Pai senão por Mim». 

Jesus é o «caminho» e afirma, 

antes de mais, que Ele há de percorrer 

esse «caminho» difícil, acrescentando 

que os seus discípulos deveriam 

conhecer muito bem esse «caminho», 

porque já tinha falado dele muitas 

vezes e que, depois de cumprida a 

Sua missão, voltará e levará consigo 

os seus discípulos e lhes dará 

coragem de seguir os seus passos. 

 Trata-se do caminho para a 

Páscoa, caminho difícil, porque exige 

o sacrifício da própria vida pelos 

irmãos. Jesus falou muitas vezes 

deste «caminho» aos seus discípulos. 

Eles tiveram sempre muita dificuldade 

em entender, sobretudo quando lhes 

acenava com o «dom da vida», mas 

eles preferiam distrair-se, pensando 

noutras coisas... 

Quando alguém aceita seguir o 

«caminho» indicado e percorrido por 

Jesus encontra-se de repente na casa 

do Pai. Essa casa não é o paraíso, 

mas a comunidade cristã. É aí que há 

muitos lugares, isto é, muitos serviços  
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a fazer, muitas funções a 

desempenhar. Os muitos lugares outra 

coisa não são que os diversos 

ministérios, situações e disposições 

vocacionais em que cada um tem a 

possibilidade de colocar ao serviço 

dos irmãos as próprias capacidades 

opcionais que tomou. Sejam elas 

afetivas, profissionais ou ministeriais. 

O lugar que Jesus prepara é 

diferente dos cargos da sociedade civil 

que são avaliados com base no poder, 

no prestígio ou na remuneração 

monetária. Esse melhor lugar é 

avaliado com base num novo critério: 

o maior e melhor serviço que se pode 

prestar ao irmão na comunidade, a fim 

de que ela consiga ser fundamento da 

nova construção, comparável ao 

edifício espiritual, de que fala São 

Pedro na segunda Leitura. 

 
 

O fundamento  

da nova construção 
 
 O construtor do edifício espiritual 

(da Igreja) é Deus e o material dessa 

construção não é constituído por 

tijolos de barro, mas por pedras 

vivas que são os homens. A pedra 

angular dessa construção é Cristo. 

Sobre esta pedra angular, Deus foi 

colocando outras pedras vivas: 

aqueles que acreditam n’Ele, todos os 

batizados, que unidos a Jesus formam 

um novo e imenso templo. 

Pedro na noite de Páscoa, ao 

dirigir-se aos recém-batizados, 

recordava-lhes que no Antigo 

Testamento já tinha sido anunciado 

que um dia Deus apanharia uma 

pedra lançada fora pelos homens  

colocando-a na base dum novo 

edifício. Essa pedra é Jesus, rejeitado 

pelos chefes religiosos e políticos do 

seu povo e que Deus, no dia de 

Páscoa, O foi buscar colocando-O 

como fundamento da nova construção. 

Juntamente com Cristo, funda-

mento e centro dessa construção, 

todos nós cristãos, colaboramos ao 

oferecermos sacrifícios espirituais que 

agradam a Deus: uma vida 

santificada, coerente com a nossa fé e 

repleta de amor para com os demais. 

Por estes sacrifícios todo o cristão se 

torna, pelo Batismo, sacerdote 

imprescindível na colaboração à 

comunidade. 

 
 

A nossa colaboração 

na comunidade 

 Ao recordar a primeira Leitura de 

hoje, com a descrição do modo como 

a primitiva comunidade de Jerusalém 

resolveu os problemas logísticos que 

nela haviam surgido, compreendemos 

a necessidade dessa colaboração 

imprescindível. 

A diversidade de língua, de origem 

e de mentalidade, que esteve na 

origem das tensões existentes nessa 

comunidade, levaram os apóstolos a 

reunirem-se e a proporem a escolha 

de pessoas que gozassem da estima 

e da confiança de todos. A eles se 

confiaria a tarefa de distribuir os bens 

aos mais pobres. Depois de 

invocarem, mediante a oração, a luz 

do Espírito Santo, esta escolha recaiu 

sobre sete homens a quem 

impuseram as mãos e se tornaram os 

primeiros diáconos, colaboradores dos 

apóstolos na administração dos bens 

materiais e mais tarde na evange-

lização. 

Ao refletirmos neste episódio 

surgem-nos duas interpelações úteis 

para as nossas comunidades de hoje. 

A primeira é que a Igreja é formada 

por homens e não por anjos. Sempre 

teve de se preocupar com problemas 

internos de invejas, ciúmes e 

incompreensões entre pessoas de 

mentalidades e culturas diferentes. 

Não sendo uma atitude louvável, não 

deixa de ser um facto que ainda hoje 

infelizmente acontece. Não nos 

devemos impressionar nem deixar 

desanimar perante situações deste 

tipo. Nós somos pecadores e temos 

de nos converter a Cristo. Ao nos 

aproximarmos mais d’Ele criaremos 

uma maior unidade e compreensão 

entre nós. 

A segunda constatação é que, 

diante das necessidades da 

comunidade, os apóstolos não 

reservaram para si toda a autoridade e 

todo o trabalho, a fim de serem os 

únicos responsáveis, para evitarem o 

risco de não cumprirem bem nenhum 

dos seus trabalhos. 

Assim, todos nós também nos 

devemos comprometer numa atividade 

(um serviço) em favor da comunidade, 

segundo aquilo que melhor podemos e 

sabemos fazer, conscientes de que o 

único título de honra é ser «servo» dos 

mais pobres. Cada cristão deve ser 

ativo, deve ter um dever a cumprir na 

comunidade. Os serviços a serem 

prestados são muitos e só quem não 

foi ainda agitado pela novidade da 

vida, comunicada pela fé no 

Ressuscitado, pode permanecer 

inativo. 

Perguntemo-nos: quem são os 

membros ativos da minha 

comunidade? Quais os compromissos 

que ninguém quer assumir? Há 

competição para assumir a 

responsabilidade de alguns cargos 

mais visíveis? Que serviço assumo eu 

na minha comunidade, a fim de que 

ela consiga ser fundamento da nova 

construção, comparável ao edifício 

espiritual, de que fala São Pedro na 

segunda Leitura? 

Pensemos nisto... 

 
 

Nem mexerico, nem 

invejas, nem ciúmes 
 

 

«Confrontando-nos, discutindo 
e rezando, é assim  

que se resolvem os conflitos  
na Igreja. 

 

Compreendestes bem?  
Nenhum mexerico, nem invejas, 

nem ciúmes!» 
 

Papa Francisco – 2014  

 

Amados irmãos e irmãs, bom dia! 

Hoje a leitura dos Atos dos 

Apóstolos faz-nos ver que também na 

Igreja das origens emergem as 

primeiras tensões e divergências. Na 

vida existem conflitos, o problema é 

como enfrentá-los. Até àquele 

momento a unidade da comunidade 

cristã tinha sido favorecida pela 

pertença a uma única etnia, a uma só 

cultura, a judaica. Mas quando o 

cristianismo, que por vontade de 

Jesus se destina a todos os povos, se 

abre ao âmbito cultural grego, vem a 

faltar esta homogeneidade e surgem 

as primeiras dificuldades. Naquele 

momento insinuam-se o descontenta-

mento, há lamentações, correm vozes 

de favoritismos e desigualdades de 

tratamento. Isto acontece também nas 

nossas paróquias! A ajuda da comuni- 
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dade às pessoas em dificuldade — 

viúvas, órfãos e pobres em geral — 

parece privilegiar os cristãos de 

extração judaica em relação aos 

demais. 

Então, diante deste conflito, os 

Apóstolos dominam a situação: 

convocam uma reunião alargada 

também aos discípulos, discutem 

juntos a questão. Todos. Com efeito, 

os problemas não se resolvem 

fazendo de conta que não existem! E 

é bom este confronto espontâneo 

entre os pastores e os outros. Por 

conseguinte, chega-se a uma 

distribuição das tarefas. Os Apóstolos 

fazem uma proposta que é aceite por 

todos: eles dedicar-se-ão à oração e 

ao ministério da Palavra, e sete 

homens, os diáconos, ocupar-se-ão do 

serviço nos refeitórios para os pobres. 

Estes sete não são escolhidos por 

serem peritos em negócios, mas por 

serem homens honestos e de boa 

reputação, cheios de Espírito Santo e 

de sabedoria; e são constituídos no 

seu serviço mediante a imposição das 

mãos por parte dos Apóstolos. E 

assim daquele descontentamento, 

daquelas lamentações, daquelas 

vozes de favoritismos e desigualdades 

de tratamento, chega-se a uma 

solução. Confrontando-nos, discutindo 

e rezando, assim se resolvem os 

conflitos na Igreja. Confrontando-nos, 

discutindo e rezando. Com a certeza 

de que os falatórios, as invejas e os 

ciúmes nunca nos poderão levar à 

concórdia, à harmonia e à paz. 

Também ali foi o Espírito Santo quem 

coroou este entendimento e isto faz-       

-nos compreender que quando 

deixamos que o Espírito Santo nos 

guie, Ele conduz-nos à harmonia, à 

unidade e ao respeito dos diversos 

dons e talentos. Compreendestes 

bem? Nenhum mexerico, nem invejas, 

nem ciúmes! Claro? 

A Virgem Maria nos ajude a ser 

dóceis ao Espírito Santo, para que 

saibamos estimar-nos reciprocamente 

e convergir cada vez mais profunda-

mente na fé e na caridade, mantendo 

o coração aberto às necessidades dos 

irmãos. 
 

Papa Francisco, Regina Coeli,  

Praça de São Pedro, maio de 2014 

 
 

 

Jesus é o nosso 

caminho 
 

No Antigo Testamento a palavra 

“caminho” não era apenas um lugar 

por onde se transitava para se 

deslocar. Possuía um profundo 

sentido religioso. Significa os passos 

que o crente dá, e a forma de 

comportar-se, para chegar a Deus: 

praticar a justiça e a misericórdia, 

amar, guardar os mandamentos... 

Quem segue “o caminho” de Deus 

alcança a felicidade, a vida e a paz. 

No início da Igreja havia outros 

grupos religiosos que afirmavam que 

crer significava refletir muito e possuir 

grande sabedoria.  Mas os primeiros 

cristãos tinham aprendido de Jesus 

que o crente deve passar por esta vida 

fazendo o bem, acolhendo os 

necessitados, perdoando... Para os 

primeiros discípulos, a fé não era 

apenas um conjunto de palavras e 

ideias, mas ações muito concretas. 

Quando descrevem Jesus como 

“caminho, verdade e vida” estão a 

dizer que há que ser crentes à 

semelhança de Jesus, que passou 

fazendo o bem. 

 
 

Sabias que… 

Abbá 
 

Jesus de Nazaré introduziu uma 

nova forma de Se dirigir a Deus: 

“Abbá”. É uma palavra hebraica muito 

antiga que significa “Papá”. 

A raiz desta palavra era já 

conhecida pelo povo de Israel, embora 

nunca a tenha usado para se dirigir 

familiarmente a Deus. 

 

Adão e Abraão 
 
Desta antiga raiz deriva também a 

palavra “Addão” (Adão), que foi o pai 

de todos os homens. E “Abbaraham 

(Abraão) que foi o pai do povo de 

Israel e o primeiro crente. 

 
 

O r a ç ã o 

Senhor, 

obrigado por me ensinares 

a caminhar pela vida 

com esperança e constância. 

Obrigado 

pelos momentos de felicidade 

que tornam mais leve 

o caminho de cada dia. 

Obrigado pelas pessoas 

que me acompanham, 

pelas que me dizem 

uma palavra de encorajamento, 

e por quem me ajuda 

quando estou cansado 

e não aguento mais. 

Obrigado porque Tu estás sempre 

a orientar os meus passos. 

E porque és o caminho 

que leva até ao coração de Deus. 
 

 

Descomplica (3) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: recomeçar, acreditar,  

confiar, esperar, aceitar, entregar, desapegar, 
persistir, agradecer,  

avançar e descomplicar. 

 
Primeiro verbo “Recomeçar” 

O primeiro passo para seguir em 

frente é não correr atrás de quem não 

quer ficar. A primeira escolha para ser 

feliz é aceitar que o coração precisa 

de tempo para aceitar. O primeiro 

fôlego para recomeçar é acreditar que 

o melhor ainda pode chegar. A 

primeira dúvida a eliminar é se vais ter 

força para lutar. 

Não percas muito tempo. Faz. De 

cabeça erguida, de coração firme, de 

alma leve. Faz. 

Porque se tu acreditas, o que os 

outros pensam não importa. Afinal, a 

vida é tua. 

– A tua bússola chama-se fé. E 

não há montanha nenhuma que ela 

não te ajude a subir. 

(Sofia Castro Fernandes) 

 

Citação 

A maior parte das pessoas gasta o 

tempo e as energias a fugir aos 

problemas, em lugar de os resolver.  
 

                                               (H. Ford) 
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Seis Adágios 

populares 
 

1 

Pedra mudada  

não cria musgo 

2 

Quem se muda  

Deus ajuda e o diabo empurra 

3 

Quem nunca se aventurou  

nunca perdeu nem ganhou 

4 

Cá fica o anho  

no meio do rebanho 

5 

O costume  

faz lei 

6 

Diz o coveiro, não queremos que 

ninguém morra  

só queremos que a nossa vida corra. 

 
 

 

Aniversários 
de Leitores 

 
Esta semana está de parabéns 

pelo seu aniversário natalício, apenas 

um Leitor. 

Trata-se do Leitor Jorge David, 

da Paróquia de Eiriz, que se encontra 

de parabéns hoje, Domingo, dia 10 de 

maio. 

O Jornal do Leitor deseja ao Jorge, 

muitos parabéns e muitas felicidades. 

 
 

Humor 

– És um parasita, um vagabundo, 

um inútil. 

– Parasita e isso tudo, és tu! 

– Eu? Olha que eu como o pão 

com o suor do meu rosto! 

– Não discuto o teu gosto. Para 

mim, prefiro com manteiga! 

~ ~ ~ ~  
O velhinho todo alquebrado 

(debilitado), foi ao médico. Terminada 

a minuciosa consulta, o médico sorriu: 

– Parabéns, senhor Ferreira. O 

senhor tem uma constituição de ferro! 

…E a partir daquele dia, o Sr. 

Ferreira nunca mais bebeu água, com 

medo de enferrujar!... 

~ ~ ~ ~  
– Sabes quais são os três maiores 

inimigos do homem? 

– Não. 

– São as solteiras, as casadas e as 

viúvas… 

~ ~ ~ ~  
– Como consegues tu manter essa 

elegância? 

– Acredita, Mónica, que devo isto 

aos feijões. 

– Mas sempre ouvi dizer que 

fazem engordar!... 

– Salvo quando todas as manhãs 

atiramos um quilo deles sobre o tapete 

e nos baixamos depois a apanhá-los 

um por um!... 

 
 

“O que faz Deus 

diante a dor” 

criada por esta 

pandemia? 

• Aura Miguel  
(Jornalista, Vaticanista) 

 

O Papa Francisco dedicou a 

audiência geral desta quarta-feira à 

reflexão sobre Deus no contexto da 

atual crise criada pelo novo 

coronavírus. 

 
“Nessas semanas de apreensão 

sobre a pandemia que está a fazer o 

mundo sofrer tanto, entre as muitas 

perguntas que nos fazemos, também 

há perguntas sobre Deus: o que faz 

Ele diante de nossa dor? Onde está 

quando tudo corre mal? Porque não 

resolve rapidamente os problemas? 

Essas são perguntas que fazemos 

sobre Deus”, disse o Papa nesta 

manhã de quarta-feira. 

“De facto, o poder deste mundo 

passa, mas o amor permanece”, 

destacou o Papa, sublinhando que, 

“na Cruz, que é a cátedra de Deus, 

vemos como o amor divino cura o 

nosso pecado, fazendo da morte uma 

passagem para a vida”. 

“Por isso, Jesus exorta-nos a não 

temer, a ter coragem, pois Ele está ao 

nosso lado: nunca nos esquece nem 

nos deixa sós; e pede-nos que 

abramos o nosso coração na oração e 

assim acolhamos a salvação que que 

Ele nos trouxe com a sua vitória sobre 

o pecado e a morte” – acrescentou. 

Por fim, Francisco sublinhou que 

“podemos mudar nossas histórias se 

nos aproximarmos d’Ele, aceitando a 

salvação que nos oferece”. E convidou 

os fiéis a abrir o coração a Deus 

através da oração, com o Crucificado 

e com o Evangelho. 

“Não se esqueçam: Crucifixo e 

Evangelho” – rematou. 

Durante a audiência geral, que 

continua a decorrer à porta fechada, 

Francisco avançou para as repostas. 

“Contemplando Jesus crucificado, 

podemos descobrir a verdadeira face 

de Deus: não um deus que seria uma 

projeção daquilo que somos – do que 

consideramos como sucesso, do 

nosso sentido de justiça, da nossa 

indignação – mas de um Deus que, 

em vez de se revelar de forma 

espetacular e impor com força, se 

revela através do amor, manifestado 

na humildade, proximidade e entrega” 

– afirmou. 

 
 

“No futuro vai  

fazer-nos bem 

recordar esta crise” 

 – diz o Papa 

• Filipe d'Avillez 
 (Jornalista e escritor, Inglês) 

 

Numa entrevista ao jornalista e 

escritor inglês Austen Ivereigh, 

Francisco diz que tem aproveitado 

o isolamento para rezar mais e 

para pensar nas pessoas: “Isso 

afasta-me do egoísmo”. 

 

O Papa Francisco diz que todos 

devem recordar bem esta crise e 

guardá-la na memória para quando 

vierem melhores dias. 

Numa entrevista concedida ao 

jornal britânico “The Tablet” e ao diário 

espanhol “ABC”, Francisco respondeu 

a seis perguntas enviadas pelo 

jornalista e autor católico Austen 

Ivereigh, sobre como está a viver esta 

crise do coronavírus e como ela pode 

afetar a vida da Igreja. 

O Papa elogia a forma criativa 

como muitos cristãos têm vivido os 

tempos da pandemia, e aconselha a  
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não se esquecerem do que estão a 

viver. “Guardem-se para melhores 

tempos, porque nesses tempos vai-        

-nos ajudar recordar isto que se 

passou. Cuidem-se para um futuro 

que aí vem. E quando chegar esse 

futuro vai-vos fazer bem recordar o 

que passaram”. 

Francisco diz que na Santa Sé 

todos continuam a trabalhar, embora 

respeitando as recomendações 

sanitárias e que ele tem aproveitado a 

diminuição de compromissos públicos 

para rezar mais. “Rezo mais, porque 

creio que o devo fazer, e penso no 

meu povo. É uma coisa que me 

preocupa, as pessoas” – diz, 

admitindo que isso lhe faz bem e que 

o ajuda a combater o egoísmo. 

“Penso nas minhas responsabili-

dades de agora, mas também para 

depois. Qual vai ser o meu serviço 

como bispo de Roma, como cabeça 

da Igreja, depois? Já se começou a 

ver que este depois vai ser um depois 

trágico, um depois doloroso, por isso 

convém pensar desde já.” 

E diz ainda que a sua grande 

preocupação, numa altura em que 

estamos obrigados ao isolamento e ao 

distanciamento social, é como ser 

mais próximo dos fiéis. “É por isso que 

temos feito livestreaming da missa das 

7h30 (6h30 em Portugal continental) 

que muitas pessoas têm acompa-

nhado, de algumas das minhas 

intervenções e do ato de 27 de março 

na Praça de São Pedro” – explica. 

No que diz respeito à resposta 

dada pelos governos a esta pandemia, 

Francisco elogia o facto de alguns 

terem colocado o bem-estar das 

populações acima das preocupações 

económicas, mas diz que em muitos 

casos se tem revelado aquilo a que 

tem chamado a “cultura do descarte”. 

No mundo das finanças parece 

que o normal é sacrificar. Uma política 

da cultura do descarte. Do princípio ao 

fim. Penso na seletividade pré-natal. 

Hoje em dia é difícil encontrar pessoas 

com trissomia 21 nas ruas. Quando a 

ecografia o revela, devolvem-nos ao 

remetente. Uma cultura da eutanásia, 

legal ou encoberta” – critica. 

“Os sem-abrigo continuam sem-        

-abrigo. Saiu uma fotografia o outro 

dia em Las Vegas, onde estavam de 

quarentena num parque de 

estacionamento. E os hotéis estavam 

vazios. Mas os sem-abrigo não podem 

ir a um hotel. Assim se vê como 

funciona a teoria do descarte” – 

lamenta ainda. 

Contudo, Francisco não esconde 

que este momento de crise global 

pode ser também encarado como uma 

oportunidade de conversão. “Não sei 

se é uma vingança, mas é uma 

resposta da natureza” – diz. 

O homem, acrescenta, tem de 

passar do mau uso da natureza e 

redescobrir o poder da contemplação, 

para que os pobres passem a ser 

novamente visíveis. “Não podemos 

fazer uma política assistencialista, 

como fazemos com os animais 

abandonados” – afirma. 

 
 

Sem abrigo  

deitados no chão 

“parte o coração”  

 
Papa pede às pessoas 

que mostrem proximidade 
 

A Igreja que deve sair da crise 

 
Por fim, o Papa admite que esta 

crise irá mudar a própria Igreja. “Se 

me perguntar que livro de teologia 

melhor nos pode ajudar a 

compreender isto, é ‘Os atos dos 

Apóstolos’. Aí vemos como o Espírito 

Santo desinstitucionaliza o que já não 

serve e institucionaliza o futuro da 

Igreja. Esta é a Igreja que deve sair da 

crise”. 

Francisco diz que recebeu um 

telefonema de um bispo italiano 

angustiado que tinham estado a visitar 

os hospitais para dar a absolvição a 

todos os que estavam lá dentro, desde 

a entrada do edifício, até que os 

especialistas em direito canónico o 

informaram que isso não era possível, 

porque a absolvição só é válida se 

houver contacto direto. Perante isto o 

Papa respondeu: “Cumpra o seu dever 

sacerdotal”, ao que o bispo 

respondeu: “Obrigado, compreendo”. 

“Depois soube que andava a 

absolver por todo o lado”, conclui o 

Papa. 

“Ou seja, é a liberdade do Espírito 

neste momento diante de uma crise, e 

não a de uma Igreja fechada nas 

instituições. Isso não significa que o 

direito canónico não é útil: sim, é útil, e 

ajuda, e por favor usemo-lo bem, 

porque faz-nos bem. Mas o último 

cânone diz que todo o Direito 

Canónico tem em vista a salvação das 

almas.” 
 

(Entrevista ao Papa Francisco  

– março de 2020)  

 
 

 

 

 

ESCALA DE LEITORES 
10-05-2020 – V Dom. da Páscoa 

À data da conclusão deste jornal 

(15-04-2020) ainda continuava-

mos com todas as celebrações 

suspensas por tempo 

indeterminado. 

 

 

 

 

 
 
 
 

A Fechar 
 
Humildade 
 

A raiz escondida 
não exige prémio algum 

para encher o ramo de frutos. 
                                                              
                                                                  (R.Tagore) 

 
 

 

Votos de boa leitura 

e até para a semana 
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