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Dá-te espaço !

Um dos temas mais recorrentes dentro do actual 

filão das obras de auto-ajuda é o da “necessidade 

de espaço pessoal”, baseado no princípio segundo 

o qual seria apenas na pura espontaneidade que 

o ser humano conseguiria desenvolver plenamente 

as potencialidades com que vem ao mundo.

levada ao extremo no seio da cultura indivi-

dua lista vigente, esta abordagem tem favorecido o 

desenvolvimento das facetas mais egoístas e primá-

rias da personalidade de cada indivíduo, acabando 

por o transformar numa fortaleza inexpugnável, 

isolada ao centro de uma vasta desolação que só 

tem como limite a rapacidade dos seus apetites.

contudo, a projecção das aspirações de auto-

nomia individual na afirmação autocrática das incli-

nações subjectivas deixa de lado toda a complexi-

dade e riqueza da personalidade humana, assim 

sufocada pelas tendências mais rudes ou quaisquer 

inclinações do momento.

os desafios que apresentam todas as relações 

pessoais e as constantes frustrações que se elevam 

no caminho de todos nós estão muito longe de ser 

obstáculos a eliminar. Bem pelo contrário, podem 

ser encarados como estímulos para o desejo de de-

senvolvimento de uma outra dimensão da nossa 

peculiar forma de estar no mundo — precisamente, 

aquele “espaço interior” que a tirania do autocen-

trismo atrofia sistematicamente.

ora, é quando “crescemos por dentro” que 

preservamos também a vitalidade, a riqueza e a ale-

gria do nosso “espaço mundano”... Procuremos, 

assim, dar espaço a tudo quanto de grande ainda 

desconhecemos em nós mesmos.

PM

Comentário
A palavra de Deus leva-nos hoje às origens do amor humano, a beber às fontes donde ele nasce. “No prin-
cípio da criação Deus fê-los homem e mulher”. Daqui nasce a sexualidade humana. Vem-nos com o dom da 
criação. Não é pecado, mas dom de Deus. Ser homem e ser mulher é aceitar a sua verdade total, corpo e 
espírito. Homem e mulher existem um para o outro. Somos seres incompletos. Precisamos dum outro “se-
melhante”, que nos faça sair da nossa solidão. A sexualidade humana é imagem de Deus, que consiste em 
dar-se. A sexuali dade humana participa da redenção. Torna o homem fecundo, física e espiritual mente, à 
imagem de Deus Criador, que se fez carne em Maria. A união matrimonial é expressão da natureza sexual 
do homem. Jesus afirma com divina autoridade a unidade e indissolubilidade do matrimónio, condenando 
o amor livre, o adultério e o divórcio. É por isso que o matrimónio é mistério grande. Como o amor de Deus, 
também o amor dos esposos não tem rotura. Amar é assim.

EvangElho sEgundo são MaRCos
(MC 10,2-12)

«não separe o homem o que deus uniu»

Naquele tempo,
aproximaram-se de Jesus uns fariseus,
que, para o porem à prova, lhe perguntaram:
«Pode um homem repudiar a sua mulher?».
Jesus disse-lhes:
«Que vos ordenou Moisés?».
eles responderam:
«Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio,  
para se repudiar a mulher».
Jesus disse-lhes:
«Foi por causa da dureza do vosso coração
que ele vos deixou essa lei.
Mas, no princípio da criação, ‘deus fê-los homem e mulher.  
Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa,  
e os dois serão uma só carne’.
deste modo, já não são dois, mas uma só carne.
Portanto, não separe o homem o que deus uniu».
em casa, os discípulos interrogaram-n’o de novo  
sobre este assunto.
Jesus disse-lhes então:
«Quem repudiar a sua mulher e casar com outra,  
comete adultério contra a primeira.
e se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro,  
comete adultério».
apresentaram a Jesus umas crianças
para que ele lhes tocasse,
mas os discípulos afastavam-nas.
Jesus, ao ver isto, indignou-se e disse-lhes:  
«deixai vir a Mim as criancinhas, não as estorveis:  
dos que são como elas é o reino de deus.
em verdade vos digo:
Quem não acolher o reino de deus como uma criança,  
não entrará nele».
e, abraçando-as, começou a abençoá-las,
impondo as mãos sobre elas.

Palavra da salvação

São Marcos, andrea Mantegna, 1450
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Fala o PaPa FraNcisco 

HOMIlIA

xxVii domingo do Tempo comum,

Basílica de são Pedro, Vaticano, 

Homilia na abertura do sínodo dos Bispos,

4 de outubro de 2015

«a Igreja é chamada a viver  
a sua missão na caridade que não  

aponta o dedo para julgar os outros,  
mas – fiel à sua natureza de mãe – sente-se 

no dever de procurar e cuidar dos casais 
feridos com o óleo da aceitação e da 

misericórdia.»

«se nos amarmos uns aos outros, deus permanece 
em nós e o seu amor chegou à perfeição em nós.»

(1 Jo 4,12)

as leituras bíblicas deste domingo parecem esco-
lhidas de propósito para o evento de graça que a 
igreja está a viver, ou seja, a assembleia ordinária 
do sínodo dos Bispos que tem por tema a família 
e é inaugurada com esta celebração eucarística.

aquelas estão centradas em três argumen-
tos: o drama da solidão, o amor entre homem e 
mulher e a família.

A solidão

como lemos na primeira leitura, adão vivia no 
Paraíso, impunha os nomes às outras criaturas, exer-
cendo um domínio que demonstra a sua indiscutível 
e incomparável superioridade, mas contudo sentia-
-se só, porque «não encontrou auxiliar semelhante a 
ele» (gn 2,20) e sentia a solidão.

a solidão, o drama que ainda hoje aflige muitos 
homens e mulheres. Penso nos idosos abandonados 
até pelos seus entes queridos e pelos próprios filhos; 
nos viúvos e nas viúvas; em tantos homens e mulhe-
res, deixados pela sua esposa e pelo seu marido; em 
muitas pessoas que se sentem realmente sozinhas, 
não compreendidas nem escutadas; nos migrantes e 
prófugos que escapam de guerras e perseguições; e 
em tantos jovens vítimas da cultura do consumismo, 
do «usa e deita fora» e da cultura do descarte.

Hoje vive-se o paradoxo de um mundo glo-
balizado onde vemos tantas habitações de luxo 
e arranha-céus, mas o calor da casa e da família 
é cada vez menor; muitos projectos ambiciosos, 
mas pouco tempo para viver aquilo que foi reali-
zado; muitos meios sofisticados de diversão, mas 
há um vazio cada vez mais profundo no coração; 
tantos prazeres, mas pouco amor; tanta liberdade, 
mas pouca autonomia... aumenta cada vez mais 
o número das pessoas que se sentem sozinhas, e 
também daquelas que se fecham no egoísmo, na 
melancolia, na violência destrutiva e na escravidão 
do prazer e do deus-dinheiro.

em certo sentido, hoje vivemos a mesma 
experiência de adão: tanto poder acompanhado 
por tanta solidão e vulnerabilidade — e ícone 
disso mesmo é a família. Verifica-se cada vez 
menos seriedade em levar por diante uma relação 
sólida e fecunda de amor: na saúde e na doença, 
na riqueza e na pobreza, na boa e na má sorte. 
cada vez mais o amor duradouro, fiel, conscien-
cioso, estável, fecundo é objecto de zombaria e 
olhado como se fosse uma antiguidade. Parece 
que as sociedades mais avançadas são precisa-
mente aquelas que têm a mais baixa taxa de nata-
lidade e a maior taxa de abortos, de divórcios, de 
suicídios e de poluição ambiental e social.

O amor entre homem e mulher

ainda na primeira leitura, lemos que o coração 
de deus, ao ver a solidão de adão, ficou como 
que entristecido e disse: «Não é conveniente que 
o homem esteja só; vou dar-lhe uma auxiliar seme-
lhante a ele» (gn 2,18). estas palavras demons-
tram que nada torna tão feliz o coração do homem 
como um coração que lhe seja semelhante, lhe 
corresponda, o ame e tire da solidão e de sentir-
-se só. demonstram também que deus não criou 
o ser humano para viver na tristeza ou para estar 
sozinho, mas para a felicidade, para partilhar o seu 
caminho com outra pessoa que lhe seja comple-
mentar; para viver a experiência maravilhosa do 
amor, isto é, amar e ser amado; e para ver o seu 
amor fecundo nos filhos, como diz o salmo que foi 
proclamado hoje (cf. sal 128).

Tal é o sonho de deus para a sua dilecta cria-
tura: vê-la realizada na união de amor entre homem 
e mulher; feliz no caminho comum, fecunda na 
doação recíproca. É o mesmo desígnio que Jesus, 
no evangelho de hoje, resume com estas palavras: 
«Desde o princípio da criação, Deus fê-los homem 
e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua 
mãe para se unir à sua mulher, e serão os dois um 
só. Portanto, já não são dois, mas um só» (Mc 10, 
6-8; cf. gn 1,27; 2,24).

Jesus, perante a pergunta retórica que lhe 
puseram (provavelmente como uma cilada, para 
fazê-lo sem mais aparecer odioso à multidão que o 
seguia e que praticava o divórcio, como uma reali-
dade consolidada e intangível), responde de maneira 
franca e inesperada: leva tudo de volta à origem, 
à origem da criação, para nos ensinar que deus 

abençoa o amor humano, é ele que une os corações 
de um homem e de uma mulher que se amam e os 
liga na unidade e na indissolubilidade. isto significa 
que o objectivo da vida conjugal não é apenas viver 
juntos para sempre, mas amar-se para sempre. Jesus 
restabelece assim a ordem originária e originadora.

A família

«Pois bem. O que Deus uniu não o separe o homem» 
(Mc 10,9). É uma exortação aos crentes para superar 
toda a forma de individualismo e de legalismo, que 
se esconde num egoísmo mesquinho e no medo de 
aderir ao significado autêntico do casal e da sexuali-
dade humana no projecto de deus.

com efeito, só à luz da loucura da gratuiti-
dade do amor pascal de Jesus é que aparecerá 
compreensível a loucura da gratuitidade dum amor 
conjugal único e usque ad mortem.

Para deus, o matrimónio não é utopia da ado-
lescência, mas um sonho sem o qual a sua criatura 
estará condenada à solidão. de facto, o medo de 
aderir a este projecto paralisa o coração humano.

Paradoxalmente, também o homem de hoje 
– que muitas vezes ridiculariza este desígnio – con-
tinua atraído e fascinado por todo o amor autên-
tico, por todo o amor sólido, por todo o amor 
fecundo, por todo o amor fiel e perpétuo. Vemo-lo 
ir atrás dos amores temporários, mas sonha com 
o amor autêntico; corre atrás dos prazeres carnais, 
mas deseja a doação total.

de facto, «agora que provámos plenamente 
as promessas da liberdade ilimitada, começamos 
de novo a compreender a expressão “a tristeza 
deste mundo”. Os prazeres proibidos perderam o 
seu fascínio, logo que deixaram de ser proibidos. 
Mesmo quando são levados ao extremo e repe-
tidos ao infinito, aparecem insípidos, porque são 
coisas finitas, e nós, ao contrário, temos sede de 
infinito» (Joseph ratzinger, Auf Christus schauen. 
Einübung in Glaube, Hoffnung, Liebe, Friburgo 
1989, p. 73).

Neste contexto social e matrimonial bastante 
difícil, a igreja é chamada a viver a sua missão 
na fidelidade, na verdade e na caridade. a igreja 
é chamada a viver a sua missão na fidelidade ao 
seu Mestre como voz que grita no deserto, para 
defender o amor fiel e encorajar as inúmeras famí-
lias que vivem o seu matrimónio como um espaço 
onde se manifesta o amor divino; para defender a 
sacralidade da vida, de toda a vida; para defender 
a unidade e a indissolubilidade do vínculo conjugal 
como sinal da graça de deus e da capacidade que o 
homem tem de amar seriamente.

a igreja é chamada a viver a sua missão na 
verdade que não se altera segundo as modas pas-
sageiras ou as opiniões dominantes. a verdade que 
protege o homem e a humanidade das tentações 
da auto-referencialidade e de transformar o amor 
fecundo em egoísmo estéril, a união fiel em liga-
ções temporárias. «Sem verdade, a caridade cai 
no sentimentalismo. O amor torna-se um invólu-
cro vazio, que se pode encher arbitrariamente. É o 
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risco fatal do amor numa cultura sem verdade» 
(Bento xVi, enc. Caritas in veritate, 3).

e a igreja é chamada a viver a sua mis-
são na caridade que não aponta o dedo para 
julgar os outros, mas — fiel à sua natureza de 
mãe — sente -se no dever de procurar e cuidar 
dos casais feridos com o óleo da aceitação e 
da misericórdia; de ser «hospital de campa-
nha», com as portas abertas para acolher todo 
aquele que bate pedindo ajuda e apoio; e 
mais, de sair do próprio redil ao encontro dos 
outros com amor verdadeiro, para caminhar 
com a humanidade ferida, para a integrar e 
conduzir à fonte de salvação.

Uma igreja que ensina e defende os valo-
res fundamentais, sem esquecer que «o sábado 
foi feito para o homem e não o homem para o 
sábado» (Mc 2,27); e sem esquecer que Jesus 
disse também: «Não são os que têm saúde que 
precisam de médico, mas sim os enfermos. 
Eu não vim chamar os justos, mas os pecado-
res» (Mc 2,17). Uma igreja que educa para o 
amor autêntico, capaz de tirar da solidão, sem 
esquecer a sua missão de bom samaritano da 
humanidade ferida.

recordo são João Paulo ii, quando dizia: 
«O erro e o mal devem sempre ser condenados 
e combatidos; mas o homem que cai ou que 
erra deve ser compreendido e amado. (...) Deve-
mos amar o nosso tempo e ajudar o homem do 
nosso tempo» [Discurso à Acção Católica Ita-
liana, 30 de Dezembro de 1978: Insegnamenti 
(1978), 450]. e a igreja deve procurá-lo, acolhê-
lo e acompanhá-lo, porque uma igreja com as 
portas fechadas atraiçoa-se a si mesma e à sua 
missão e, em vez de ser ponte, torna-se uma 
barreira: «De facto, tanto o que santifica, como 
os que são santificados, provêm todos de um 
só; razão pela qual não se envergonha de lhes 
chamar irmãos» (Heb 2,11).

com este espírito, peçamos ao senhor 
que nos acompanhe no sínodo e guie a sua 
igreja pela intercessão da Bem-aventurada 
Virgem Maria e de são José, seu castíssimo 
esposo. ☐
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Comentário
Todos queremos a vida eterna e corremos em sua busca como aquele homem do Evangelho. Temos muitos 
bens mas sentimo-nos vazios, enquanto não asseguramos o único necessário.
“Falta-te uma coisa”. A perfeição é sempre mais. Está para além do momento que passa, da meta que se 
alcança. Não consiste em cumprir leis, mas em imitar a perfeição infinita do Pai, em seguir e imitar a Jesus 
Cristo. “Vai vender o que tens”. O seguidor de Cristo tem de optar pela pobreza. Todo o cristão é chamado 
à felicidade de ser pobre. A pobreza evangélica consiste em partilhar. O ideal não é a carência, mas que não 
haja necessitados. Não é vazio de coisas, mas amor que se reparte. “Dá aos pobres”. Não basta desprender-
se; é preciso dar. Somos pobres para dar, pobres por amor. Cristo fez-se pobre para nos enriquecer com a 
sua pobreza. Vamos partilhar o que temos, e ainda mais o que somos. Esta é a verdadeira pobreza.

Cristo e o Jovem 

Abastado, Heinrich 

Hoffman, 1889

EvangElho sEgundo são MaRCos
(MC 10,17-27)

«vende o que tens e segue-Me»

Naquele tempo,
ia Jesus pôr-se a caminho,
quando um homem se aproximou correndo,
ajoelhou diante d’ele e perguntou-lhe: «Bom Mestre,
que hei-de fazer para alcançar a vida eterna?».
Jesus respondeu: «Porque Me chamas bom?
Ninguém é bom senão deus. Tu sabes os mandamentos:
‘Não mates; não cometas adultério;
não roubes; não levantes falso testemunho;
não cometas fraudes; honra pai e mãe’».
o homem disse a Jesus:
«Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude».  
Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu:
«Falta-te uma coisa: vai vender o que tens,
dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu.  
depois, vem e segue-Me».
ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante
e retirou-se pesaroso, porque era muito rico.
então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos:  
«como será difícil para os que têm riquezas
entrar no reino de deus!»
os discípulos ficaram admirados com estas palavras.  
Mas Jesus afirmou-lhes de novo:
«Meus filhos, como é difícil entrar no reino de deus!
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha  
do que um rico entrar no reino de deus».
eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros:  
«Quem pode então salvar-se?».
Fitando neles os olhos, Jesus respondeu:
«aos homens é impossível, mas não a deus,
porque a deus tudo é possível».
Pedro começou a dizer-lhe:
«Vê como nós deixámos tudo para Te seguir».  
Jesus respondeu: «em verdade vos digo:
Todo aquele que tiver deixado casa,
irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras,
por minha causa e por causa do evangelho,  
receberá cem vezes mais, já neste mundo,
em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras,  
juntamente com perseguições,
e, no mundo futuro, a vida eterna».

Palavra da salvação



agEnda paRa outubRo

Dia 06 ·  encontro de membros de todos os 
grupos paroquiais · 15h (cripta)

Dia 13 ·  Festas da Padroeira 
Procissão de velas · 21h30

Dia 14  · Dia da Padroeira, Nossa Senhora da 
  Areosa 
· Festas da Padroeira 
  eucaristia da catequese · 10h  
· Festas da Padroeira 
  eucaristia solene · 12h  
· Festas da Padroeira 
  concerto Mariano · 16h  
·  início dos encontros do grupo do  

crisma de adultos · 11h (em local a 
anunciar, aberto também à preparação 
para os sacramentos do Baptismo e da 
eucaristia)

Dia 24  · Aniversário de Sto. António Maria 
  Claret

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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pensativo, de admoestação: «Olhando ao seu 
redor, disse aos discípulos: “Como é difícil para 
os ricos entrarem no Reino de Deus!”» (v. 23). 
diante da admiração dos seus discípulos, que se 
interrogavam: «Então, quem pode salvar-se?» (v. 
26), Jesus responde com um olhar de encoraja-
mento — é o terceiro olhar — e diz: sim, a salva-
ção é «impossível para os homens, mas não para 
Deus!» (v. 27). se confiarmos no senhor, podere-
mos superar todos os obstáculos que nos impe-
dem de o seguir pelo caminho da fé. confiar no 
senhor! ele infunde-nos a força, dá-nos a salva-
ção, acompanha -nos ao longo do caminho!

e assim chegamos à terceira cena, aquela da 
solene declaração de Jesus: «Em verdade vos digo: 
quem deixa tudo para me seguir, terá a vida eterna 
no futuro e o cêntuplo já no presente» (cf. vv. 29-30). 
este «cêntuplo» é composto pelos bens antes possu-

ídos e depois deixados, mas que se encontram mul-
tiplicados ao infinito. Privando-nos dos bens, recebe-
mos o benefício do verdadeiro bem; libertamo-nos 
da escravidão dos bens e adquirimos a liberdade do 
serviço por amor; renunciamos à posse e alcançamos 
a alegria do dom. aquilo que Jesus dizia: «Há maior 
felicidade em dar do que em receber» (cf. at 20, 35).

o jovem não se deixou conquistar pelo olhar 
de amor de Jesus, e deste modo não conseguiu 
mudar. somente acolhendo o amor do senhor com 
gratidão humilde poderemos libertar-nos da sedu-
ção dos ídolos e da cegueira das nossas ilusões. o 
dinheiro, o prazer e o sucesso deslumbram, mas 
depois decepcionam: prometem a vida mas cau-
sam a morte. o senhor pede -nos que nos desape-
guemos destas falsas riquezas para entrar na vida 
verdadeira, na vida plena, autêntica, luminosa. e 
eu pergunto-vos, a vós jovens, rapazes e moças, 
que agora vos encontrais na praça: «sentistes o 
olhar de Jesus em vós? o que desejais responder-
lhe? Preferis deixar esta praça com a alegria que 
nos dá Jesus, ou com a tristeza no coração que a 
mundanidade nos oferece?»  

a Virgem Maria nos ajude a abrir o coração 
ao amor de Jesus, ao olhar de Jesus, o único que 
pode saciar a nossa sede de felicidade.

Feliz domingo a todos! e, por favor, não vos 
esqueçais de rezar por mim. Bom almoço e até à 
próxima! ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

ANGElUS

xxViii domingo do Tempo comum,  

Praça de são Pedro, Vaticano,  

11 de outubro de 2015

«privando-nos dos bens, recebemos o 
benefício do verdadeiro bem; libertamo-nos 

da escravidão dos bens e adquirimos a 
liberdade do serviço por amor; renunciamos à 

posse e alcançamos a alegria do dom.»

o evangelho de hoje, tirado do capítulo 10 de 
Marcos, subdivide-se em três cenas, cadenciadas 
por três olhares de Jesus.

a primeira cena apresenta o encontro entre o 
Mestre e uma pessoa que — segundo o trecho 

paralelo de Mateus — é identificado como «jovem». 
o encontro de Jesus com um jovem. ele corre ao 
encontro de Jesus, ajoelha-se e chama-lhe: «Bom 
Mestre». e depois, pergunta-lhe: «Que devo fazer 
para alcançar a vida eterna?», ou seja, a felicidade 
(v. 17). «Vida eterna» não é somente a vida do 
além, mas é a vida plena, completa, sem limites. 
Que devemos fazer para a alcançar? a resposta de 
Jesus resume os mandamentos que se referem ao 
amor pelo próximo. a este respeito, nada se pode 
repreender àquele jovem; mas evidentemente a 
observância dos preceitos não lhe é suficiente, não 
satisfaz o seu desejo de plenitude. e Jesus intui este 
desejo que o jovem traz no coração; por isso, a sua 
resposta traduz-se num olhar intenso, repleto de 
ternura e carinho. assim diz o evangelho: «Fixou 
nele o olhar, amou-o» (v. 21). compreendeu que 
era um jovem bom... Mas Jesus entende também 
qual é o ponto fraco do seu interlocutor, e 
apresenta -lhe uma proposta concreta: distribuir 
todos os seus bens aos pobres e segui-lo. No 
entanto, aquele jovem tem um coração dividido 
entre dois senhores: deus e o dinheiro, e por isso 
vai embora entristecido. isto demonstra que fé e 
apego às riquezas não podem conviver. assim, no 
fim, o impulso inicial do jovem dilui-se na infelici-
dade de um seguimento malogrado.

Na segunda cena, o evangelista enquadra o 
olhar de Jesus, e desta vez trata-se de um olhar 


