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NoTícias

Sínodo dos Bispos

Intervenção de D. Joaquim Augusto  

da Silva Men des, Bispo Auxiliar de Lisboa e 

Presidente da Comissão Episcopal do Laicado  

e Família, na 15.ª Assembleia Geral Ordinária do 

Sínodo dos Bispos que decorre no Vaticano, 

subordinada ao tema ‘Os jovens, a fé  

e discernimento vocacional’.

«a minha intervenção tem como referência par-

ticular o número 178, capítulo iii, da iii parte do 

Instrumentum laboris, que fala de proporcionar 

aos jovens uma experiência familiar de igreja.

creio que não se pode educar e evangelizar 

sem chegar ao coração, e para chegar ao cora-

ção é preciso amar, acolher incondicionalmente, 

proporcionar uma experiência impregnada de 

um verdadeiro espírito de família.

Vimos no Instrumento laboris que os jovens 

clamam por uma igreja “mais relacional e menos 

institucional” (il, 68), por uma igreja «amiga e 

próxima», por “uma comunidade eclesial que 

seja família para todos, onde todos se sintam 

bem-vindos, cuidados e integrados” (il 68).

clamam por uma igreja que seja mãe, por 

uma liturgia “viva e mais próxima, que os faça 

experimentar o “sentido de comunidade”, de 

“família”, de “corpo de cristo” (il,69).

Comentário
Anda o mundo atrás de ídolos, dobrando o joelho a toda a hora. “Concede ‑nos que nos sentemos”. 
A tentação do poder entra em toda a parte, mesmo no lugar santo. Anda o poder desfigurado pelo 
falso rosto de honras e grandezas. “Mas entre vós não deve ser assim”. “Quem quiser ser o primeiro, 
tem de ser o servo de todos”. Mandar é servir. A autoridade na Igreja não é poder que se conquista, 
mas serviço que se dá. Quem mais amar e servir, esse será o maior. Onde eu estiver, servindo e aman‑
do, aí está o primeiro lugar. O poder na Igreja e na vida religiosa é governo espiritual que se rege 
sempre pelo serviço dispensado a todos. “Podeis beber o cálice?”. Quem aceita governar aceita so‑
frer, bebendo o mesmo cálice que o Senhor bebeu. O êxito da vida, a resposta aos nossos anseios 
está na disposição radical de beber o cálice que Jesus bebeu, de sofrer e morrer como Ele.

EvangElho sEgundo são MaRCos
(MC 10,35-45 ou 42-45)

«o Filho do homem veio para dar a vida pela redenção de todos»

Naquele tempo,
Tiago e João, filhos de Zebedeu,
aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe:
«Mestre,
nós queremos que nos faças o que Te vamos pedir».
Jesus respondeu-lhes:
«Que quereis que vos faça?».
eles responderam:
«concede-nos que, na tua glória,
nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda».
Disse-lhes Jesus:
«Não sabeis o que pedis.
Podeis beber o cálice que eu vou beber
e receber o baptismo com que eu vou ser baptizado?».
eles responderam-lhe: «Podemos».
então Jesus disse-lhes:
«Bebereis o cálice que eu vou beber
e sereis baptizados com o baptismo
com que eu vou ser baptizado.
Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda
não Me pertence a Mim concedê-lo;
é para aqueles a quem está reservado».

os outros dez, ouvindo isto,
começaram a indignar-se contra Tiago e João.
Jesus chamou-os e disse-lhes:
«sabeis que os que são considerados como chefes das nações
exercem domínio sobre elas,
e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder.
Não deve ser assim entre vós:
quem entre vós quiser tornar-se grande,
será vosso servo,
e quem quiser entre vós ser o primeiro,
será escravo de todos;
porque o Filho do homem não veio para ser servido, 
mas para servir
e dar a vida pela redenção de todos».

Palavra da salvação

Cristo Redentor, andrea Mantegna, c. 1500

Continua na p. 3
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Fala o PaPa FraNcisco 

MENSAGEM

Mensagem de sua santidade  

para o Dia Mundial das Missões de 2018,  

21 de outubro de 2015

«Juntamente com os jovens, levemos o 
Evangelho a todos»

Queridos jovens, juntamente convosco desejo refletir 
sobre a missão que Jesus nos confiou. apesar de me 
dirigir a vós, pretendo incluir todos os cristãos, que 
vivem na igreja a aventura da sua existência como 
filhos de Deus. o que me impele a falar a todos, dia-
logando convosco, é a certeza de que a fé cristã per-
manece sempre jovem, quando se abre à missão que 
cristo nos confia. «a missão revigora a fé» (carta 
enc. Redemptoris missio, 2): escrevia são João Paulo 
ii, um Papa que tanto amava os jovens e, a eles, 
muito se dedicou.

o sínodo que celebraremos em roma no pró-
ximo mês de outubro, mês missionário, dá -nos opor-
tunidade de entender melhor, à luz da fé, aquilo que 
o senhor Jesus vos quer dizer a vós, jovens, e, através 
de vós, às comunidades cristãs.

A vida é uma missão
Todo o homem e mulher é uma missão, e esta é a 
razão pela qual se encontra a viver na terra. ser atraí-
dos e ser enviados são os dois movimentos que o 
nosso coração, sobretudo quando é jovem em idade, 
sente como forças interiores do amor que prometem 
futuro e impelem a nossa existência para a frente. 
Ninguém, como os jovens, sente quanto irrompe a 
vida e atrai. Viver com alegria a própria responsabi-
lidade pelo mundo é um grande desafio. conheço 
bem as luzes e as sombras de ser jovem e, se penso 
na minha juventude e na minha família, recordo a 
intensidade da esperança por um futuro melhor. 
o  facto de nos encontrarmos neste mundo sem ser 
por nossa decisão faz-nos intuir que há uma iniciativa 
que nos antecede e faz existir. cada um de nós é 
chamado a refletir sobre esta realidade: «eu sou uma 
missão nesta terra, e para isso estou neste mundo» 
(Papa Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 273).

Anunciamo-vos Jesus Cristo
a igreja, ao anunciar aquilo que gratuitamente rece-
beu (cf. Mt 10,8; at 3,6), pode partilhar convosco, 

queridos jovens, o caminho e a verdade que conduzem 
ao sentido do viver nesta terra. Jesus cristo, morto e 
ressuscitado por nós, oferece-se à nossa liberdade e 
desafia-a a procurar, descobrir e anunciar este sentido 
verdadeiro e pleno. Queridos jovens, não tenhais medo 
de cristo e da sua igreja! Neles, está o tesouro que 
enche a vida de alegria. Digo-vos isto por experiência: 
graças à fé, encontrei o fundamento dos meus sonhos 
e a força para os realizar. Vi muitos sofrimentos, muita 
pobreza desfigurar o rosto de tantos irmãos e irmãs.  
e todavia, para quem está com Jesus, o mal é um desa-
fio a amar cada vez mais. Muitos homens e mulheres, 
muitos jovens entregaram -se generosamente, às vezes 
até ao martírio, por amor do evangelho ao serviço dos 
irmãos. a partir da cruz de Jesus, aprendemos a lógica 
divina da oferta de nós mesmos (cf. 1 cor 1,17-25) 
como anúncio do evangelho para a vida do mundo (cf. 
Jo 3,16). ser inflamados pelo amor de cristo consome 
quem arde e faz crescer, ilumina e aquece a quem se 
ama (cf. 2 cor 5,14). Na escola dos santos, que nos 
abrem para os vastos horizontes de Deus, convido-
-vos a perguntar a vós mesmos em cada circunstância: 
«Que faria cristo no meu lugar?»

Transmitir a fé até aos últimos confins da terra
Pelo Batismo, também vós, jovens, sois membros 
vivos da igreja e, juntos, temos a missão de levar o 
evangelho a todos. estais a desabrochar para a vida. 
crescer na graça da fé, que nos foi transmitida pelos 
sacramentos da igreja, integra-nos num fluxo de 
gerações de testemunhas, onde a sabedoria daqueles 
que têm experiência se torna testemunho e encoraja-
mento para quem se abre ao futuro. e, por sua vez, a 
novidade dos jovens torna-se apoio e esperança para 
aqueles que estão próximo da meta do seu caminho. 
Na convivência das várias idades da vida, a missão da 
igreja constrói pontes intergeracionais, nas quais a fé 
em Deus e o amor ao próximo constituem fatores de 
profunda união.

Por isso, esta transmissão da fé, coração da 
missão da igreja, verifica-se através do «contágio» 
do amor, onde a alegria e o entusiasmo expressam 
o sentido reencontrado e a plenitude da vida. a pro-
pagação da fé por atração requer corações abertos, 
dilatados pelo amor. ao amor, não se pode colocar 
limites: forte como a morte é o amor (cf. ct 8,6). 
e tal expansão gera o encontro, o testemunho, o 
anúncio; gera a partilha na caridade com todos aque-
les que, longe da fé, se mostram indiferentes e, às 
vezes, impugnadores e contrários à mesma. ambien-
tes humanos, culturais e religiosos ainda alheios ao 
evangelho de Jesus e à presença sacramental da 
igreja constituem as periferias extremas, os «últimos 
confins da terra», aos quais, desde a Páscoa de Jesus, 
são enviados os seus discípulos missionários, na cer-
teza de terem sempre com eles o seu senhor (cf. 
Mt 28,20; at 1,8). Nisto consiste o que designamos 
por missio ad gentes. a periferia mais desolada da 
humanidade carente de cristo é a indiferença à fé ou 
mesmo o ódio contra a plenitude divina da vida. Toda 
a pobreza material e espiritual, toda a discriminação 
de irmãos e irmãs é sempre consequência da recusa 
de Deus e do seu amor.

Hoje para vós, queridos jovens, os últimos con-
fins da terra são muito relativos e sempre facilmente 
«navegáveis». o mundo digital, as redes sociais, que 
nos envolvem e entrecruzam, diluem fronteiras, can-
celam margens e distâncias, reduzem as diferenças. 
Tudo parece estar ao alcance da mão: tudo tão pró-
ximo e imediato... e todavia, sem o dom que inclua 
as nossas vidas, poderemos ter miríades de contac-
tos, mas nunca estaremos imersos numa verdadeira 
comunhão de vida. a missão até aos últimos confins 
da terra requer o dom de nós próprios na vocação 
que nos foi dada por aquele que nos colocou nesta 
terra (cf. lc 9, 23-25). atrevo-me a dizer que, para 
um jovem que quer seguir cristo, o essencial é a 
busca e a adesão à sua vocação.

Testemunhar o amor
agradeço a todas as realidades eclesiais que vos per-
mitem encontrar, pessoalmente, cristo vivo na sua 
igreja: as paróquias, as associações, os movimentos, 
as comunidades religiosas, as mais variadas expres-
sões de serviço missionário. Muitos jovens encon-
tram, no voluntariado missionário, uma forma para 
servir os «mais pequenos» (cf. Mt 25,40), promo-
vendo a dignidade humana e testemunhando a ale-
gria de amar e ser cristão. estas experiências eclesiais 
fazem com que a formação de cada um não seja ape-
nas preparação para o seu sucesso profissional, mas 
desenvolva e cuide um dom do senhor para melhor 
servir aos outros. estas louváveis formas de serviço 
missionário temporal são um começo fecundo e, no 
discernimento vocacional, podem ajudar-vos a decidir 
pelo dom total de vós mesmos como missionários.

De corações jovens nasceram as Pontifícias 
obras Missionárias, para apoiar o anúncio do evan-
gelho a todos os povos, contribuindo para o cres-
cimento humano e cultural de muitas populações 
sedentas de Verdade. as orações e as ajudas mate-
riais, que generosamente são dadas e distribuídas 
através das PoMs, ajudam a santa sé a garantir que, 
quantos recebem ajuda para as suas necessidades, 
possam, por sua vez, ser capazes de dar testemu-
nho no próprio ambiente. Ninguém é tão pobre que 
não possa dar o que tem e, ainda antes, o que é. 
apraz-me repetir a exortação que dirigi aos jovens 
chilenos: «Nunca penses que não tens nada para dar, 
ou que não precisas de ninguém. Muita gente precisa 
de ti. Pensa nisso! cada um de vós pense nisto no 
seu coração: muita gente precisa de mim» (encon-
tro com os jovens, santiago – santuário de Maipú, 
17–01–2018).

Queridos jovens, o próximo mês missionário de 
outubro, em que terá lugar o sínodo a vós dedicado, 
será mais uma oportunidade para vos tornardes dis-
cípulos missionários cada vez mais apaixonados por 
Jesus e pela sua missão até aos últimos confins da 
terra. a Maria, rainha dos apóstolos, aos santos 
Francisco xavier e Teresa do Menino Jesus, ao Beato 
Paulo Manna, peço que intercedam por todos nós e 
sempre nos acompanhem. ☐

Papa Francisco, Vaticano, solenidade de Pentecostes,  

20 de Maio de 2018
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Comentário
A história é a grande marcha de regresso ao Pai. Também a dor se meteu a caminho, na esperança 
de ser curada. “Entre eles vem o cego e o coxo”. Nada fica de fora. “Jesus, Filho de David, tem pie‑
dade de mim”. Bartimeu era um cego que via. Ao saber que Jesus se aproximava, viu nele o Messias 
esperado e acreditou no seu amor misericordioso. Jesus sobe para Jerusalém. Ao descobri‑Lo o cego 
começou a gritar: “Filho de David, tem piedade de mim. O seu grito incomodava a muitos, mas ele 
insistia sempre: “Tem piedade de mim”. “Vai, que a tua fé tem salvou”. Todos somos cegos e quere‑
mos ser salvos. Mas para isso, é preciso reconhecer a própria cegueira e incapacidade dos nossos 
esforços. A fé é força que nos salva e nos cura. “Sem Mim nada podeis fazer”. A fé aprende‑se no 
sofrimento. “Logo recuperou a vista e seguiu Jesus”. A lógica do amor é seguir e imitar Jesus. Este 
homem cego, via mais Jesus com o coração do que com os olhos.

Cristo Cura o Cego, 

eustache le sueur, 

primeira metade do 

século xVii

EvangElho sEgundo são MaRCos
(MC 10,46-52)

«Mestre, que eu veja»

Naquele tempo,
quando Jesus ia a sair de Jericó
com os discípulos e uma grande multidão,
estava um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu,
a pedir esmola à beira do caminho.
ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava,
começou a gritar:
«Jesus, Filho de David, tem piedade de mim».
Muitos repreendiam-no para que se calasse.
Mas ele gritava cada vez mais:
«Filho de David, tem piedade de mim».
Jesus parou e disse: «chamai-o».
chamaram então o cego e disseram-lhe:
«coragem! levanta-te, que ele está a chamar-te».
o cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus.  
Jesus perguntou-lhe:
«Que queres que eu te faça?».
o cego respondeu-lhe:
«Mestre, que eu veja».
Jesus disse-lhe:
«Vai: a tua fé te salvou».
logo ele recuperou a vista
e seguiu Jesus pelo caminho.

Palavra da salvação

Diz-se neste número que “para muitos jo-

vens que vivem em famílias frágeis e desfavore-

cidas, é importante que eles percebam a igreja 

como uma verdadeira família capaz de «adotá-

-los» como seus próprios filhos”.

No mundo atual são mais os “órfãos” de 

pais vivos do que de pais defuntos. Há um senti-

mento de orfandade em muitos jovens. são nu-

merosos os que nasceram e cresceram numa fa-

mília desestruturada, que não sabem o que é 

uma família, que foram abandonados, que não 

foram amados.

Diz-se também neste número que “um dos 

resultados mais frutíferos da renovada atenção à 

família, vivida nos últimos anos, foi a redesco-

berta do carácter familiar da igreja” e que as 

nossas paróquias são chamadas a ser “família de 

famílias” (al 87.202).

“Família de famílias”, mas também família 

para os que têm família, proporcionando aos jo-

vens um ambiente familiar, onde se sintam aco-

lhidos, amados, cuidados, acompanhados no 

seu crescimento, desenvolvimento integral e na 

realização dos seus sonhos e esperanças.

creio que este é um grande desafio pastoral 

para as nossas comunidades: serem “profecia de 

fraternidade”, “casa” que acolhe, espaço de en-

contro, lugar de crescimento e de vida, verdadeira 

família de filhos e filhas de Deus. só um testemu-

nho de amor materno de uma igreja -família pode 

tocar o coração dos jovens e abrir caminho para o 

seu encontro pessoal com Jesus, com o evange-

lho, conduzir à descoberta do sentido da vida, da 

alegria do serviço e do compromisso na transfor-

mação da própria igreja e sociedade.

É necessário, nos nossos ambientes ecle-

siais, proporcionar aos jovens espaços de acolhi-

mento, participação e corresponsabilidade, no 

plano pastoral das paróquias, dos movimentos e 

das escolas católicas, inserindo-os nas equipas 

pastorais, nos órgãos pastorais de comunhão e 

participação, como os conselhos pastorais paro-

quiais, atribuindo-lhes funções de responsabili-

dade e de liderança.

É preciso coragem para abater barreiras e 

preconceitos de que os jovens são “pouco expe-

rientes para tomar decisões e que deles se es-

pera somente erros” (il 33).

o sínodo é uma oportunidade para uma con-

versão pastoral e missionária das comunidades cris-

tãs, para que proporcionem aos jovens aquilo que 

eles têm direito, anseiam, e esperam: uma igreja 

família, onde eles se sintam parte viva, uma igreja-

casa onde todos têm lugar, onde todos se preocu-

pam com todos, onde se experimenta a fraterni-

dade cristã que brota da fé e do amor de Jesus.

a educação e evangelização dos jovens e a 

revitalização e o futuro das nossas comunidades 

passam inevitavelmente por oferecer aos jovens 

ambientes eclesiais permeados de um verdadeiro 

espírito de família. ☐

Continuação da p. 1



agEnda paRa outubRo

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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o próprio Jesus percorreu esta senda: quando era 
criança suportou a perseguição e o exílio; mais 
tarde, quando era adulto, as calúnias, as ciladas, 
as falsas acusações no tribunal; e suportou tudo 
com mansidão. e por amor a nós, chegou a supor-
tar inclusive a cruz.

«Bem-aventurados os que têm fome e sede 
de justiça, porque serão saciados». sim, aque-
les que têm um forte sentido da justiça, e não 
apenas em relação ao próximo, mas antes de 
tudo no que se lhes refere, serão saciados por-

que estão prontos para receber a maior 
justiça, aquela que somente Deus pode 
proporcionar.

e depois, «bem-aventurados os mise-
ricordiosos, porque alcançarão a misericór-
dia». Ditosos aqueles que sabem perdoar, 
que têm misericórdia pelo próximo, que 
não julgam tudo e todos, mas procuram 
colocar-se no lugar dos outros. o perdão é 
algo de que todos nós temos necessidade, 
sem excluir ninguém. É por este motivo 
que, no início da Missa, nos reconhecemos 
por aquilo que somos, ou seja, pecadores. 

e não se trata de um modo de dizer, de uma formali-
dade: é um gesto de verdade. «senhor, eis-me aqui, 
tende piedade de mim!». e se soubermos oferecer 
aos outros o perdão que pedimos para nós mesmos, 
seremos bem-aventurados. como rezamos no «Pai-
-Nosso»: «Perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido».

«Bem-aventurados os pacificadores, porque 
serão chamados filhos de Deus». olhemos para o 
rosto daqueles que saem por aí, a semear o joio: 
são felizes? Quantos procuram sempre ocasiões 
para enganar, para se aproveitar dos outros, são 
felizes? Não, não podem ser felizes! ao contrário, 
aqueles que todos os dias, com paciência, procu-
ram semear a paz, são construtores de paz e de 
reconciliação, são bem-aventurados, porque são 
verdadeiros filhos do nosso Pai que está no céu, 
o qual semeia sempre e unicamente a paz, a tal 
ponto que chegou a enviar ao mundo o seu Filho 
como semente de paz para a humanidade.

estimados irmãos e irmãs, esta é a vereda da 
santidade, que é o mesmo caminho da felicidade. 
Foi esta a estrada percorrida por Jesus, aliás, ele 
mesmo é este caminho: quem o percorre com ele 
e passa através dele, entra na vida, na vida eterna. 
Peçamos ao senhor a graça de ser pessoas simples 
e humildes, a graça de saber chorar, a graça de 
ser mansos, a graça de labutar pela justiça e pela 
paz, mas acima de tudo a graça de nos deixarmos 
perdoar por Deus, para assim nos tornarmos ins-
trumentos da sua misericórdia.

Foi assim que agiram os santos, que nos 
precederam na Pátria celestial. eles acompa-
nham-nos na nossa peregrinação terrena, enco-
rajando-nos a ir em frente. Que a sua intercessão 
nos ajude a prosseguir pelo caminho de Jesus, 
alcançando a felicidade eterna para os nossos 
irmãos e irmãs já falecidos, pelos quais nós ofere-
cemos esta Missa. ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

HOMILIA

solenidade de Todos os santos,  

cemitério de Verano, roma,  

1 de Novembro de 2015

«o senhor ressuscitado  
indica-nos, também a nós hoje, a vereda  

que conduz para o Céu.»

No evangelho ouvimos Jesus que ensina os seus 
discípulos e a multidão reunida no monte nos arre-
dores do lago da galileia (cf. Mt 5,1-12). a palavra 
do senhor ressuscitado e vivo indica-nos, também 
a nós hoje, o caminho para alcançar a verdadeira 
felicidade, a vereda que conduz para o céu. Trata-
-se de um caminho difícil de compreender, porque 
vai contra a corrente; contudo, o senhor diz-nos 
que quem percorre esta estrada é feliz, mais cedo 
ou mais tarde será feliz.

«Bem-aventurados os pobres de espírito, 
porque deles é o reino dos céus». Podemos 
perguntar-nos como pode ser feliz uma pessoa 
pobre de coração, cujo único tesouro é o reino 
dos céus. Mas o motivo é precisamente este: por-
que, tendo o coração despojado e livre de muitas 
coisas mundanas, esta pessoa é «esperada» no 
reino dos céus.

«Bem-aventurados os que choram, porque 
serão consolados». como podem ser felizes, aque-
les que choram? e no entanto, quantos na vida 
nunca experimentaram a tristeza, a angústia e o 
sofrimento, jamais conhecerão a força da consola-
ção. ao contrário, felizes podem ser aqueles que 
têm a capacidade de se comover, de sentir no cora-
ção a dor que existe na sua própria vida e na exis-
tência dos outros. eles serão felizes, uma vez que 
a mão terna de Deus Pai os consolará e acariciará.

«Bem-aventurados os mansos». Quanto a 
nós, ao contrário, quantas vezes somos impacien-
tes, nervosos, sempre prontos para reclamar! 
Temos tantas pretensões em relação aos outros, 
mas quando nos tocam, reagimos erguendo a voz, 
como se fôssemos os senhores do mundo, 
enquanto na realidade somos todos filhos de 
Deus. Pensemos sobretudo naquelas mães e 
naqueles pais que são tão pacientes com os seus 
filhos, que «os perturbam». este é o caminho do 
senhor: a vereda da mansidão e da paciência. 


