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ESTAÇÃO DAS VINDIMAS

inauguramos por estes dias do mês de setembro 

um novo ano pastoral na igreja. Para uma popula-

ção maioritariamente urbana, trata-se de um ciclo 

que decalca essencialmente o calendário escolar 

ou, quando muito, se encaixa numa sincronia de 

pausas laborais — as “férias” — outrora muito 

conveniente em sociedades industriais, mas prati-

camente obsoleta nas economias de serviços como 

aquela em que hoje vivemos.

Perdemos com isso a experiência multimilenar 

dos povos agrícolas em volta da cultura da vinha, 

que tão profundo eco encontrou no nosso evange-

lho. É neste período entre o final do estio e o início 

do outono que decorre a estação das vindimas, 

assinalando, de certa maneira, o encerrar do ciclo 

vitícola, o dos cuidados da vinha, e o início das ac-

tividades vinícolas, dedicadas à preparação daquele 

néctar que, na justa medida, a todos pode inebriar.

Talvez seja, por isso, uma época especialmente 

propícia a um tipo muito particular de acção — 

não aquela voltada para a satisfação de objectivos 

ou necessidades imediatas, mas uma outra, mais 

profunda e reflexiva, visando o longo prazo e os 

desígnios de vida.

ora, se enquanto comunidade temos imensos 

motivos de regozijo quanto ao estado da nossa 

vinha, justificando plenamente todo o empenho 

depositado na preparação das celebrações do 

40.º aniversário da criação da nossa paróquia e de 

todos aqueles que abnegadamente lhe dedicaram 

as vidas — muito em particular os nossos sacer-

dotes missionários claretianos —, deveremos, até 

por maioria de razão, tentar projectar essa alegria 

em renovados desígnios de vida, não só do ponto 

de vista pessoal como, de forma mais ampla, em 

direcção a uma sociedade cada vez mais carente 

daquele gozo supremo que só conhece quem se 

entrega sem restrições ao amor infinito que nos 

deu a conhecer Jesus.

No que respeita aos desígnios pessoais, são 

numerosos os serviços que a nossa comunidade 

oferece a todos quantos aspiram ao crescimento na 

fé ou à partilha dos carismas a que não pode deixar 

de os chamar o espírito santo. Ninguém é muito 

novo nem demasiado velho — Jesus não conhece 

idades, só a disposição para amar!

Quanto à forma de levarmos para a cidade que 

nos espera lá fora aquele néctar que tanto procura 

sem saber cultivar, caber-nos-á a todos saber derru-

bar os muros que ainda encerram o nosso tão belo 

vinhedo. se já mostrámos sabê-lo cuidar tão bem, 

não devemos temer procurar fazê-lo maior!

É esse o desafio para que temos hoje de en-

contrar uma resposta.

PM

Comentário
A cruz de Cristo é difícil, e por isso se descobre aos poucos. “Quem seria o maior”. Cristo fala de cruz, a 
suprema humilhação, e os discípulos discutem sobre os primeiros lugares. É a figura triste que fazemos 
todos. Os primeiros lugares, excelências e poderios são tentação dos “perfeitos”, que mancham o serviço 
de mandar, com direitos e pretensões. “Último de todos e o servo de todos”. “O Filho do homem não veio 
para ser servido, mas para servir”. A importância do lugar está em ocupá-lo bem. Não é o lugar que me 
eleva a mim, mas eu que elevo o lugar. O meu lugar é Cristo. Onde Ele estiver, quero eu estar também. 
Somos um povo de reis. Cristo não quer que eu seja servo e o último, mas aponta-me o caminho para ser 
senhor e o primeiro: servir e ser humilde. A criança é a expressão da fragilidade. Quem mais acolher 
Cristo, esse será o maior.

Cristo Abençoando 

as Crianças, antoine 

ansiaux, 1820

EvangElho sEgundo são MaRCos
(MC 9,30-37)

«o Filho do homem vai ser entregue...  
Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos»

Naquele tempo,
Jesus e os seus discípulos caminhavam através da galileia.
Jesus não queria que ninguém o soubesse,
porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes:
«o Filho do homem vai ser entregue às mãos dos homens,
que vão matá-l’o;
mas ele, três dias depois de morto, ressuscitará».
os discípulos não compreendiam aquelas palavras
e tinham medo de o interrogar.
Quando chegaram a cafarnaum e já estavam em casa,
Jesus perguntou-lhes:
«Que discutíeis no caminho?».
eles ficaram calados,
porque tinham discutido uns com os outros
sobre qual deles era o maior.
então, Jesus sentou-se, chamou os doze e disse-lhes:
«Quem quiser ser o primeiro será o último de todos
e o servo de todos».
e, tomando uma criança, colocou-a no meio deles,
abraçou-a e disse-lhes:
«Quem receber uma destas crianças em meu nome
é a Mim que recebe;
e quem Me receber
não Me recebe a Mim, mas Àquele que Me enviou».

Palavra da salvação

Pedras Vivas
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Fala o PaPa FraNcisco 

HOMIlIA

xxV domingo do Tempo comum

Havana – cuba

20 de setembro de 2015

«Jesus transtorna a sua lógica, dizendo-lhes 
simplesmente que a vida autêntica se  

vive no compromisso concreto com  
o próximo, isto é, servindo.»

Jesus faz aos seus discípulos uma pergunta aparen-
temente indiscreta: «Que discutíeis pelo caminho?» 
(Mc 9,33). Uma pergunta que ele nos pode fazer 
também hoje: de que é que falais diariamente? Quais 
são as vossas aspirações? eles «ficaram em silêncio 
– diz o evangelho – porque, no caminho, tinham 
discutido uns com os outros sobre qual deles era o 
maior», quem era o mais importante. sentiam ver-
gonha de dizer a Jesus aquilo de que estavam a falar. 
como nos discípulos de ontem, também em nós 
hoje, pode-se encontrar a mesma discussão: Quem é 
o mais importante?

Jesus não insiste com a pergunta, não os obriga 
a dizer-lhe o assunto de que falavam pelo caminho; e 
todavia a pergunta permanece, não só na mente, mas 
também no coração dos discípulos.

Quem é o mais importante? Uma pergunta que 
nos acompanhará toda a vida e à qual somos chama-
dos a responder nas diferentes fases da existência. 
Não podemos fugir a esta pergunta; está gravada no 
coração. Mais do que uma vez ouvi, em reuniões de 
família, perguntar aos filhos: de quem gostas mais, do 
pai ou da mãe? É como se vos perguntassem: Quem 
é mais importante para vós? será que esta pergunta 
é simplesmente um jogo de crianças? a história da 
humanidade está marcada pelo modo como se res-
pondeu a esta pergunta.

Jesus não teme as perguntas dos homens; não 
tem medo da humanidade, nem das várias questões 
que a mesma coloca. Pelo contrário, ele conhece os 
«recônditos» do coração humano e, como bom peda-
gogo, está sempre disposto a acompanhar-nos. Fiel ao 
seu estilo, assume os nossos interrogativos, as nossas 
aspirações, conferindo-lhes um novo horizonte. Fiel ao 
seu estilo, consegue dar uma resposta capaz de propor 
novos desafios, descartando «as respostas esperadas» 
ou aquilo que aparentemente já estava estabelecido. 
Fiel ao seu estilo, Jesus sempre propõe a lógica do 
amor; uma lógica capaz de ser vivida por todos, por-
que é para todos.

longe de qualquer tipo de elitismo, Jesus não 
propõe um horizonte para poucos privilegiados, capa-
zes de chegar ao «conhecimento desejado» ou a altos 
níveis de espiritualidade. o horizonte de Jesus é sem-
pre uma proposta para a vida diária, mesmo aqui na 
«nossa ilha»; uma proposta que faz com que o dia-a-
dia tenha sempre um certo sabor a eternidade.

Quem é o mais importante? Jesus é simples 
na sua resposta: «Se alguém quiser ser o primeiro – 
ou seja, o mais importante –, há-de ser o último de 

todos e o servo de todos» (Mc 9,35). Quem quiser ser 
grande, sirva os outros e não se sirva dos outros.

e este é o grande paradoxo de Jesus. os discípu-
los discutiam sobre quem deveria ocupar o lugar mais 
importante, quem seria seleccionado como o privile-
giado – os discípulos, que eram os mais próximos de 
Jesus, discutiam sobre isto! –, quem seria isento da lei 
comum, da norma geral, para se pôr em evidência com 
um desejo de superioridade sobre os demais. Quem 
subiria mais rapidamente, ocupando os cargos que 
dariam certas vantagens.

e Jesus transtorna a sua lógica, dizendo-lhes 
simplesmente que a vida autêntica se vive no compro-
misso concreto com o próximo, isto é, servindo.

o convite ao serviço apresenta uma peculiari-
dade a que devemos estar atentos. servir significa, em 
grande parte, cuidar da fragilidade. servir significa cui-
dar dos frágeis das nossas famílias, da nossa sociedade, 
do nosso povo. são os rostos sofredores, indefesos e 
angustiados que Jesus nos propõe olhar e convida con-
cretamente a amar. amor que se concretiza em acções 
e decisões. amor que se manifesta nas diferentes tare-
fas que somos chamados, como cidadãos, a realizar. 
são pessoas de carne e osso, com a sua vida, a sua 
história e especialmente com a sua fragilidade, aquelas 
que Jesus nos convida a defender, assistir, servir. Por-
que ser cristão comporta servir a dignidade dos irmãos, 
lutar pela dignidade dos irmãos e viver para a dignifica-
ção dos irmãos. Por isso, à vista concreta dos mais frá-
geis, o cristão é sempre convidado a pôr de lado as suas 
exigências, expectativas, desejos de omnipotência.

Há um «serviço» que serve aos outros; mas temos 
que guardar-nos do outro serviço, da tentação do «ser-
viço» que «se» serve dos outros. Há uma forma de exer-
cer o serviço cujo interesse é beneficiar os «meus», em 
nome do «nosso». este serviço deixa sempre os «teus» 
de fora, gerando uma dinâmica de exclusão.

Todos estamos chamados, por vocação cristã, 
ao serviço que serve e a ajudar-nos mutuamente a 
não cair nas tentações do «serviço que que se serve». 
Todos somos convidados, encorajados por Jesus a cui-
dar uns dos outros por amor. e isto sem olhar para o 
lado, para ver o que o vizinho faz ou deixou de fazer. 
Jesus diz: «Se alguém quiser ser o primeiro, há-de ser 
o último de todos e o servo de todos» (Mc 9,35). este 
será o primeiro. Não diz: se o teu vizinho quiser ser o 
primeiro, que sirva. devemos evitar os juízos temerá-
rios e animar-nos a crer no olhar transformador a que 
Jesus nos convida.

este cuidar por amor não se reduz a uma atitude 
de servilismo; simplesmente põe no centro a questão 
do irmão: o serviço fixa sempre o rosto do irmão, toca 
a sua carne, sente a sua proximidade e, em alguns 
casos, até «padece» com ela e procura a promoção do 
irmão. Por isso, o serviço nunca é ideológico, dado que 
não servimos a ideias, mas a pessoas.[...]

Não nos esqueçamos da Boa Notícia de hoje: 
a importância dum povo, duma nação, a importância 
duma pessoa sempre se baseia no modo como serve a 
fragilidade dos seus irmãos. e nisto, encontramos um 
dos frutos da verdadeira humanidade.

Porque, queridos irmãos e irmãs, «quem não 
vive para servir, não serve para viver». ☐

EScOlA DE DESpOrTO DA ArEOSA

Numa época em que as tecnologias assumem 

um papel incontornável na vida de todos os 

seres humanos, ganham importância acres-

cida todas aquelas iniciativas que procuram 

recentrar a pessoa naquilo que ela tem de 

mais amplo.

infelizmente, ainda que os modernos dis-

positivos electrónicos manifestem alguns dos 

seus aspectos negativos em todas as camadas 

etárias, é entre os mais novos que as conse-

quências indesejáveis assumem proporções 

mais preocupantes, através do favorecimento 

do sedentarismo e da obesidade, de um empo-

brecimento das interacções sociais ou até pos-

síveis atrasos no desenvolvimento de diversas 

competências intelectuais e motoras.

É neste contexto que a prática despor-

tiva entre as crianças regressa à ordem do dia 

e que a nossa paróquia volta a empenhar-se 

na oferta de um serviço que tão bons resul-

tados obteve num tempo ainda bem presente 

na memória de muitos.

As renovadas instalações do Pavilhão Gimnodesportivo.

Foi, por isso, com grande satisfação que 

tive oportunidade de visitar o amplo e com-

pletamente renovado Pavilhão gimnodespor-

tivo da paróquia, onde funciona a Escola de 

Desporto da Areosa. aí me receberam os 

seus dois dinamizadores do momento — o 

andré rodrigues e o sr. Ferreira, represen-

tando o melhor de duas gerações unidas pela 

paixão do desporto e a vontade de a partilhar 

entre os mais novos.

o sr. Ferreira foi um dos grandes promo-

tores das “escolinhas de Futsal”, que tantas 

alegrias proporcionaram à nossa paróquia e 

à sua população mais jovem há alguns anos 

atrás. Tendo chegado a reunir anualmente 

mais de 50 formandos provenientes sobre-

tudo dos grupos da catequese e escoteiros, 

as “escolinhas” estiveram na origem de uma 

galeria de troféus que decora hoje as paredes 

de mais de uma sala. Brilhou sobretudo nessa 

modalidade a equipa feminina, que viu algu-

mas das moças chamadas à selecção nacio-

nal, representando com grande brio o país em 

muitos jogos internacionais.

a Nossa igreJa
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O Sr. Ferreira e o André Rodrigues, que dão rosto ao actual 
projecto da Escola de Desporto da Areosa.

o desenvolvimento deste projecto den-

tro de um conceito mais amplo foi recente-

mente entregue à visão empreendedora do 

andré rodrigues que, depois de um notável 

percurso no nosso agrupamento de escutei-

ros, em que chegou a fazer parte da respec-

tiva direcção, é hoje treinador de um distinto 

clube de judo da cidade do Porto.

É através das palavras do andré que 

podemos compreender com maior clareza 

o papel crucial das práticas desportivas na 

formação dos mais novos, desenvolvendo 

neles, muito além daquilo que é óbvio — a 

saúde e as capacidades físicas —, aqueles 

aspectos da personalidade mais ligados às 

interacções sociais, gosto do convívio e espí-

rito de equipa, mas também promovendo 

uma cons ciência da importância dos códigos 

de valores e de uma motivação e vontade 

de vencer unidas ao mais profundo respeito 

pelo outro... justamente, aquela formação de 

base que tão francamente vem revelando a 

sua falta não só dentro dos estádios como nos 

seus arredores.

ora, é dentro destes parâmetros tão 

abrangentes que a revitalizada Escola de 

Desporto da Areosa convida todos os jovens 

entre os 3 e os 11 anos de idade para um 

vasto conjunto de actividades, para já mais 

centradas na educação e preparação despor-

tiva em geral, mas, quem sabe, abertas ao 

desenvolvimento das modalidades num futuro 

que se quer próximo e dentro das expectativas 

de todos os nossos potenciais atletas

No que respeita aos horários, a oferta 

será muito diversificada e capaz de dar res-

posta a todas as necessidades, estando inclu-

sivamente previstas ocupações para os perío-

dos de férias. dentro do que é habitual nos 

serviços que proporciona a paróquia, os pre-

ços não serão, com certeza, motivo de exclu-

são para ninguém.

espero firmemente que o espírito de 

generosidade e o empenho que sobressaíram 

da conversa com estes dois nossos amigos 

possa ser prenúncio do maior êxito para tão 

pertinente e louvável iniciativa.

PM
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Comentário
O Evangelho do Domingo passado deu-nos a resposta à tentação da grandeza; neste Domingo traz-nos 
a resposta à tentação da inveja. Também nós, como João, queremos encerrar o Espírito nas nossas visões 
mesquinhas e fazer dele monopólio para nosso uso e serviço. A mesma reação tivera Josué, quando ou-
tros, além de Moisés, profetizavam no acampamento. É mal antigo, ameaça constante aos zelosos servi-
dores do Reino de Deus. “Não o impeçais”. Jesus quis mostrar aos seus Apóstolos que o seu Espírito sopra 
onde quer. A verdade não é minha nem tua. A verdade é Cristo, que está em todos, e cada homem é seu 
profeta. Se excluíssemos alguém, não seríamos Igreja, mas seita. Não faríamos unidade, mas dispersão. 
A Igreja é um povo de profetas, nascida para anunciar a Boa Nova do Reino.

Cristo Conduzindo os 

Apóstolos ao Monte 

Tabor, lorenzo lotto, 

século xVi

EvangElho sEgundo são MaRCos
(MC 9,38-43.45.47-48)

«Quem não é contra nós é por nós.
se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a»

Naquele tempo,
João disse a Jesus:
«Mestre,
nós vimos um homem a expulsar os demónios em teu nome  
e procurámos impedir-lho, porque ele não anda connosco».  
Jesus respondeu:
«Não o proibais;
porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome
e depois dizer mal de Mim.
Quem não é contra nós é por nós.
Quem vos der a beber um copo de água, por serdes de cristo,  
em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa.
se alguém escandalizar algum destes pequeninos
que crêem em Mim,
melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço
uma dessas mós movidas por um jumento
e o lançassem ao mar.
se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a;
porque é melhor entrar mutilado na vida
do que ter as duas mãos e ir para a geena,
para esse fogo que não se apaga.
e se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o;
porque é melhor entrar coxo na vida
do que ter os dois pés e ser lançado na geena.
e se um dos teus olhos é para ti ocasião de escândalo,
deita-o fora;
porque é melhor entrar no reino de deus só com um dos olhos  
do que ter os dois olhos e ser lançado na geena,
onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga».

Palavra da salvação



agEnda paRa sETEMBRo

Dia 22 · encontro de catequistas (10h)
Dia 23 · início da catequese

Encontros de formação e oração

Domingos · grupo do crisma de adultos · iniciará 
as actividades em 14 de outubro
Quartas-feiras · renovamento carismático · 
capela do santíssimo · 15h00
Segundas terças-feiras do mês · Movimento 
esperança e Vida · 15h00
primeiras quintas-feiras do mês · reunião dos 
Visitadores de doentes · 15h00

Eucaristias

Segunda a sexta-feira · 8h00 e 19h30
Sábado · 8h00 e 19h00
Domingo · 8h00, 10h00, 12h00 e 19h00
capela do Bairro S. João de Deus · domingo · 
11h00

Atendimento pelo pároco

Segunda a sexta-feira · 17h00–19h00
Sábado · 17h00–18h00

Contactos

Igreja – Secretaria e cartório paroquial
Tel.: 225 499 333 · Fax.: 225 404 722
secretaria@paroquia-areosa.pt
segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e  
14h30–18h00

Instituições da Paróquia

centro Social Areosa · 225 484 821
Jardim Infantil e Salas de Estudo pio XII · 
225 490 515
Escola de Música Santa cecília · 225 488 003
Escola de Desporto · 225 401 116 ou 
960 388 079
pavilhão Gimnodesportivo · 225 401 116 ou 
917 571 305
Multiusos (cripta) · 935 303 240

Corpo Nacional de Escutas

Agrupamento 740-Areosa · 
geral.740@escutismo.pt

Mais informações em  
www.paroquia-areosa.pt
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a estimular, acompanhar e fazer crescer todas as boas 
iniciativas que existem ao seu redor. deus quer que 
todos os seus filhos tomem parte na festa do evan-
gelho. Não ponhais obstáculo ao que é bom – diz 
Jesus –, antes pelo contrário, ajudai-o a crescer. Pôr 
em dúvida a obra do espírito, dar a impressão de que 
a mesma não tem nada a ver com aqueles que não são 
«do nosso grupo», que não são «como nós», é uma 
tentação perigosa. Não só bloqueia a conversão à fé, 
mas constitui uma perversão da fé.

a fé abre a «janela» à presença operante do 
espírito e demonstra-nos que a santidade, tal como 
a felicidade, está sempre ligada aos pequenos gestos. 
«Seja quem for que vos der a beber um copo de água 
– um pequeno gesto – por serdes de Cristo, (...) não 
perderá a sua recompensa», diz Jesus (Mc 9, 41). são 
gestos mínimos, que uma pessoa aprende em casa; 
gestos de família que se perdem no anonimato da vida 
diária, mas que fazem cada dia diferente do outro. são 
gestos de mãe, de avó, de pai, de avô, de filho, de 
irmãos. são gestos de ternura, de afecto, de compai-
xão. gestos como o prato quente de quem espera para 
jantar, como o café da manhã de quem sabe acompa-
nhar o levantar na alvorada. são gestos familiares. É a 
bênção antes de dormir, e o abraço ao regressar duma 
jornada de trabalho. o amor exprime-se em peque-
nas coisas, na atenção aos detalhes de cada dia que 
fazem com que a vida sempre tenha sabor de casa. 
a fé cresce, quando é vivida e plasmada pelo amor. Por 
isso, as nossas famílias, as nossas casas são autênticas 
igrejas domésticas: são o lugar ideal onde a fé se torna 
vida e a vida cresce na fé.

Jesus convida-nos a não obstaculizar estes 
pequenos gestos miraculosos; antes, quer que os 
provoquemos, que os façamos crescer, que acompa-
nhemos a vida como ela se nos apresenta, ajudando 
a suscitar todos os pequenos gestos de amor, sinais 
da sua presença viva e operante no nosso mundo.

este comportamento a que somos convidados 
leva-nos a perguntar, hoje, aqui no final desta festa: 
como estamos a trabalhar para viver esta lógica nas nos-
sas famílias e nas nossas sociedades? Que tipo de mundo 
queremos deixar aos nossos filhos (cf. Laudato si’, 160)? 
Não podemos responder, sozinhos, a estas perguntas. 
É o espírito que nos chama e desafia a responder a 
elas com a grande família humana. a nossa casa comum 
não pode mais tolerar divisões estéreis. o desafio urgente 
de proteger a nossa casa inclui o esforço de unir toda a 
família humana na busca de um desenvolvimento sus-
tentável e integral, porque sabemos que as coisas podem 
mudar (cf. ibid., 13). Que os nossos filhos encontrem em 
nós pontos de referência para a comunhão, não para a 
divisão! Que os nossos filhos encontrem em nós pessoas 
capazes de se associarem com outras para fazer florir 
todo o bem que o Pai semeou.

sem meias palavras mas com afecto, Jesus diz-
-nos: «Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos 
vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito 
Santo àqueles que lho pedem?» (Lc 11,13). Quanta 
sabedoria há nestas palavras! de facto nós, seres 
humanos, quanto a bondade e pureza de coração não 
temos muito de que nos vangloriarmos; mas Jesus 
sabe que, relativamente aos filhos, somos capazes de 
uma generosidade sem limites. Por isso nos encoraja: 
se tivermos fé, o Pai dar-nos-á o seu espírito. [...] ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

HOMIlIA

xxVi domingo do Tempo comum,  

Filadélfia – eUa,  

27 de setembro de 2015

«deus quer que todos os seus filhos  
tomem parte na festa do Evangelho. não 

ponhais obstáculo ao que é bom – diz Jesus –, 
antes pelo contrário, ajudai-o a crescer.»

Hoje, a Palavra de deus surpreende-nos com 
uma linguagem alegórica forte, que nos faz pen-
sar; imagens vigorosas, que questionam as nossas 
reflexões. Uma linguagem alegórica que nos interpela, 
mas que anima o nosso entusiasmo.

Na primeira leitura, Josué diz a Moisés que dois 
membros do povo estão a profetizar, anunciando a 
palavra de deus sem qualquer mandato. No evange-
lho, João diz a Jesus que os discípulos impediram uma 
pessoa de expulsar os espíritos malignos em nome 
d’ele. e aqui aparece a surpresa: Moisés e Jesus cen-
suram estes colaboradores por serem de mente tão 
fechada. oxalá fossem todos profetas da Palavra de 
deus! oxalá cada um fosse capaz de fazer milagres em 
nome do senhor!

Por sua vez, Jesus encontra hostilidade nas pes-
soas que não aceitaram aquilo que fazia e dizia. Para 
elas, a abertura de Jesus à fé honesta e sincera de 
muitas pessoas, que não faziam parte do povo eleito 
de deus, parecia intolerável. entretanto os discípulos 
estavam a agir em boa-fé; mas a tentação de serem 
escandalizados pela liberdade de deus, que faz chover 
tanto sobre os justos como sobre os injustos (cf. Mt 5, 
45), ultrapassando a burocracia, o oficial e os círcu-
los restritos, ameaça a autenticidade da fé e, por isso, 
deve ser vigorosamente rejeitada.

Quando nos damos conta disto, podemos en ten-
der por que motivo as palavras de Jesus sobre o escân-
dalo são tão duras. Para Jesus, o escândalo intolerável é 
tudo aquilo que destrói e corrompe a nossa confiança 
no modo de agir do espírito.

deus, nosso Pai, não se deixa vencer em gene-
rosidade, e semeia. semeia a sua presença no nosso 
mundo, porque «é nisto que está o amor: não fomos 
nós que amámos a Deus, mas foi Ele mesmo que nos 
amou» primeiro (1 Jo 4,10). aquele amor dá-nos esta 
certeza profunda: somos procurados por ele, ele está 
à nossa espera. É esta confiança que leva o discípulo 
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