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A Arrogância do Homem

comemorou-se há alguns dias, em Fátima, mais 

um aniversário das aparições de Nossa senhora 

aos Pastorinhos, em 1917.

olhando este evento a uma distância que já 

ultrapassa os cem anos e avultando nele a pre-

sença de um prelado “do outro lado do mundo”, 

o milagre de então assume uma dimensão que 

não pode deixar de nos suscitar alguma reflexão.

com efeito, não é possível exagerar o signi-

ficado transcendente desta celebração presidida 

por d. alexis Mitsuru shirahama, Bispo de Hiro-

xima, peregrino chegado do mais distante oriente 

para nos devolver o testemunho de uma fé que, já 

vai para cinco séculos, os nossos avós, desafiando 

a morte e os abismos, levaram a conhecer às ter-

ras de cipango, onde também sempre sob prova-

ções e martírios aí conseguiu frutificar até hoje.

É, em primeiro lugar, esta dimensão missio-

nária e peregrina do cristão que nos deve inter-

pelar, sobretudo numa europa tão descristiani-

zada e carente de um novo alento evangélico.

d. alexis não veio em nome de uma fé aco-

modada na satisfação dos preceitos e na segu-

rança dos ritos. Bem pelo contrário, aquilo que 

o trouxe foi a fé viva de uma igreja de Mártires.

contudo, se tão só pela sua presença d. ale-

xis nos apresenta tão veemente desafio, as suas 

palavras trouxeram-nos muito mais — e, graças 

a deus, não são necessárias longas prelecções 

quando se trata de dar voz ao pranto dos povos.

Naqueles dias de 1917 em que Nossa se-

nhora se fazia presente entre os mais simples, 

os grandes deste mundo dedicavam o melhor do 

seu engenho aos cálculos do poder e da guerra. 

enquanto nas trincheiras uma multidão vivia já 

sepultada, nos quatro cantos do planeta os mais 

brilhantes de entre os ilustres inventavam novas 

armas, urdiam novas estratégias e redesenhavam 

o planeta de forma a melhor acomodar os seus 

interesses. Na grande rússia, estava prestes a 

eclodir a revolução de outubro, e um pouco por 

todo o lado os indigentes sonhavam vingar por 

suas próprias mãos as injustiças dos potentados.

Neste nosso recanto ocidental da europa, 

afastado de tudo mas igualmente perdido entre 

armas e querelas, soava essa voz dissonante — 

não existe solução humana para os problemas 

dos homens: só pela oração e em deus poderá 

chegar o homem a contemplar a Paz.

o século xx foi a dolorosa história de como 

esse apelo de Nossa senhora de Fátima permane-

ceu por cumprir. a arrogância dos sábios, dos po-

derosos, das nações, das ideologias e dos falsos 

Comentário
“Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas for-
ças”. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. Deus ama-nos com toda a nossa vida, na mais 
funda raiz do nosso ser e agir. Todo o homem encerra em si uma grande capacidade de amar. Amá-
-Lo com todo o coração é amá-Lo com todo o ser, nEle mover-se e existir. Que lugar ocupa Deus na 
minha vida? Em lugar de Deus colocamos ídolos de barro: o dinheiro, o sucesso, as honras e poder. 
“Amarás o teu próximo”. Amor de Deus e do próximo constituem um só amor, que se ilumina e 
completa um ao outro. Não há amor de Deus sem amor do próximo. O amor do próximo supõe o 
amor de Deus, como primeiro e absoluto. Amar o próximo é amar-me a mim mesmo. Se desprezo 
alguém e o rejeito, ofendo a minha pessoa e impeço o meu crescimento.

EvangElho sEgundo são MaRCos
(MC 10,28b-34)

«amarás o senhor teu deus. amarás o teu próximo»

Naquele tempo,
aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-lhe:
«Qual é o primeiro de todos os mandamentos?».
Jesus respondeu:
«o primeiro é este:
‘escuta, israel:
o senhor nosso deus é o único senhor.
amarás o senhor, teu deus,
com todo o teu coração, com toda a tua alma,
com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças’.
o segundo é este:
‘amarás o teu próximo como a ti mesmo’.
Não há nenhum mandamento maior que estes».
disse-lhe o escriba:
«Muito bem, Mestre! Tens razão quando dizes:
deus é único e não há outro além d’ele.
amá-l’o com todo o coração,
com toda a inteligência e com todas as forças,
e amar o próximo como a si mesmo,
vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios».
ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente,
Jesus disse-lhe:
«Não estás longe do reino de deus».
e ninguém mais se atrevia a interrogá-l’o.

Palavra da salvação

D. Alexis Mitsuru Shirahama, 

Bispo de Hiroshima, em Fátima, 

durante as celebrações de  

13 de Outubro de 2018.Continua na p. 3
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Fala o PaPa FraNcisco 

HOMILIA

santa Missa na conclusão da  

xV assembleia geral ordinária do sínodo dos Bispos,  

Basílica de são Pedro, Vaticano, 

28 de outubro de 2018

[a leitura escutada (Mc 10,46-52)] é a última narrada 
pelo evangelista Marcos no ministério itinerante de 
Jesus, que, pouco depois, entra em Jerusalém para 
morrer e ressuscitar. assim, Bartimeu é o último que 
segue Jesus ao longo do caminho: de mendigo na 
margem da estrada para Jericó, torna-se discípulo 
que vai juntamente com os outros para Jerusalém. 
Também nós caminhamos juntos, «fizemos sínodo» 
e agora este evangelho corrobora três passos funda-
mentais no caminho da fé.

Escutar
antes de mais nada, olhemos para Bartimeu: o seu 
nome significa «filho de Timeu». o próprio texto o 
especifica: «Bartimeu, o filho de Timeu» (Mc 10,46). 
Mas o evangelho, ao mesmo tempo que o reitera, põe 
a descoberto um paradoxo: o pai está ausente. Barti-
meu jaz sozinho na estrada, fora de casa e sem pai: 
não é amado, mas abandonado. É cego e não tem 
quem o ouça; e, quando queria falar, mandavam-no 
calar. Jesus ouve o seu grito. e, quando se encontra 
com ele, deixa-o falar. Não era difícil intuir o pedido 
que faria Bartimeu: é óbvio que um cego queira ver 
ou reaver a vista. Mas Jesus não tem pressa, reserva 
tempo para a escuta. e aqui temos o primeiro passo 
para ajudar o caminho da fé: escutar. É o apostolado 
do ouvido: escutar, antes de falar.

em vez disso, muitos dos que estavam com 
Jesus repreendiam Bartimeu para que estivesse 
calado (10, 48). Para estes discípulos, o indigente 
era um transtorno no caminho, um imprevisto no 
programa pré-estabelecido. Preferiam os seus tem-
pos aos do Mestre, as suas palavras à escuta dos 
outros: seguiam Jesus, mas tinham em mente os 
seus projectos. Trata-se dum risco do qual sempre 
nos devemos precaver. ao contrário, para Jesus, o 
grito de quem pede ajuda não é um transtorno que 
estorva o caminho, mas uma questão vital. como é 
importante, para nós, escutar a vida! os filhos do 
Pai celeste prestam ouvidos aos irmãos: não às críti-
cas inúteis, mas às necessidades do próximo. ouvir 
com amor, com paciência, como deus faz connosco, 

com as nossas orações muitas vezes repetitivas. 
deus nunca se cansa, sempre se alegra quando o 
procuramos. Peçamos, também nós, a graça dum 
coração dócil a escutar. gostaria de dizer aos jovens, 
em nome de todos nós, adultos: desculpai, se mui-
tas vezes não vos escutamos; se, em vez de vos 
abrir o coração, vos enchemos os ouvidos. como 
igreja de Jesus, desejamos colocar-nos amorosa-
mente à vossa escuta, certos de duas coisas: que 
a vossa vida é preciosa para deus, porque Deus 
é jovem e ama os jovens; e que, também para 
nós, a vossa vida é preciosa, mais ainda necessá-
ria para se avançar.

Aproximar-se
depois da escuta, um segundo passo para 
acompanhar o caminho de fé: fazer-se próximo. 
Vejamos Jesus, que não delega em ninguém da 
«grande multidão» que o seguia, mas encontra 
ele pessoalmente Bartimeu. diz-lhe: «Que queres 
que eu faça por ti?» (10, 51). Que queres – Jesus 
amolda-se a Bartimeu, não prescinde das suas 
expectativas – que eu faça – fazer, não se limita 
a falar – por ti – não segundo ideias pré-estabe-
lecidas para todos, mas para ti, na tua situação. 
É assim que deus procede, envolvendo-se pesso-
almente com um amor de predilecção por cada 
um. Na sua maneira de proceder, ressalta já a sua 
mensagem: assim a fé germina na vida.

a fé passa para a vida. Quando a fé se 
concentra apenas em formulações doutrinárias, 
arrisca-se a falar apenas à cabeça, sem tocar o 
coração. e quando se concentra apenas na acção, 
corre o risco de tornar-se moralismo e reduzir -se 
ao social. ao contrário, a fé é vida: é viver o amor 
de deus que mudou a nossa existência. Não pode-
mos ser doutrinários nem activistas; somos chama-
dos a levar para a frente a obra de deus segundo 
o modo de deus, na proximidade: unidos intima-
mente a ele, em comunhão entre nós, próximo 
dos irmãos. Proximidade: aqui está o segredo para 
transmitir, não algum aspecto secundário, mas o 
coração da fé.

Fazer-se próximo é levar a novidade de deus 
à vida do irmão, é o antídoto contra a tentação 
das receitas prontas. interroguemo-nos se somos 
cristãos capazes de nos tornar próximos, capazes 
de sair dos nossos círculos para abraçar aqueles 
que «não são dos nossos» e a quem deus ansio-
samente procura. sempre existe aquela tentação 
que reaparece tantas vezes na escritura: lavar as 
mãos, desinteressar-se. É o que faz a multidão no 
evangelho de hoje, é o que fez caim com abel, é 
o que fará Pilatos com Jesus: lavar as mãos. Nós, 
pelo contrário, queremos imitar Jesus e, como ele, 
meter as mãos na massa, sujá-las. ele, o caminho 
(cf. Jo 14,6), por Bartimeu deteve-se ao longo da 
estrada; ele, a luz do mundo (cf. Jo 9,5), inclinou-
-se sobre um cego. reconheçamos que o senhor 
sujou as mãos por cada um de nós e, fixando a 
cruz, recomecemos de lá, da lembrança de deus 
que se fez meu próximo no pecado e na morte. 
Fez-se meu próximo: tudo começa aí. e, quando 

por amor d’ele também nós nos fazemos próxi-
mos, tornamo-nos portadores de vida nova: não 
mestres de todos, não especialistas do sagrado, 
mas testemunhas do amor que salva.

Testemunhar
Testemunhar é o terceiro passo. olhemos os dis-
cípulos que chamam Bartimeu: não vão junto 
dele, que mendigava, levar uma moedinha para o 
contentar ou dar-lhe conselhos; vão em nome de 
Jesus. com efeito, dirigem-lhe apenas três pala-
vras, todas de Jesus: «coragem, levanta-te que 
ele chama-te» (10,49). No resto do evangelho, 
só Jesus diz «coragem!», porque só ele ressus-
cita o coração. No evangelho, só Jesus é que diz 
«levanta-te», para curar o espírito e o corpo. só 
Jesus chama, mudando a vida de quem o segue, 
colocando de pé quem está por terra, levando a 
luz de deus às trevas da vida. Tantos filhos, tan-
tos jovens, como Bartimeu, procuram uma luz na 
vida! Procuram amor verdadeiro. e como Bartimeu 
que, apesar da multidão, só invoca Jesus, tam-
bém eles imploram vida, mas frequentemente só 
encontram promessas falsas e poucos que se inte-
ressem verdadeiramente por eles.

Não é cristão esperar que os irmãos inquie-
tos batam às nossas portas; somos nós que 
devemos ir ter com eles, não lhes levando a nós 
mesmos, mas Jesus. ele manda-nos, como aque-
les discípulos, para encorajar e levantar em seu 
nome. Manda-nos dizer a cada um: «deus pede 
para te deixares amar por ele». Quantas vezes, em 
vez desta mensagem libertadora de salvação, nos 
levamos a nós mesmos, as nossas «receitas», as 
nossas «etiquetas» na igreja! Quantas vezes, em 
vez de fazer nossas as palavras do senhor, des-
pachamos como palavra d’ele as nossas ideias! 
Quantas vezes as pessoas sentem mais o peso das 
nossas instituições que a presença amiga de Jesus! 
então aparecemos como uma oNg, uma organi-
zação para-estatal, e não como a comunidade dos 
redimidos que vivem a alegria do senhor.

ouvir, aproximar-se, testemunhar. No evan-
gelho, o caminho de fé termina, de maneira bela 
e surpreendente, com Jesus que diz: «Vai, a tua 
fé te salvou» (10,52). e todavia Bartimeu não fez 
profissões de fé, não realizou acção alguma; pediu 
apenas piedade. sentir-se necessitado de salvação 
é o início da fé. É o caminho directo para encon-
trar Jesus. a fé, que salvou Bartimeu, não estava 
nas suas ideias claras sobre deus, mas no facto de 
o procurar, de o querer encontrar. a fé é questão 
de encontro, não de teoria. No encontro, Jesus 
passa; no encontro, palpita o coração da igreja. 
então serão eficazes, não as nossas homilias, mas 
o testemunho da nossa vida.

e a todos vós que participastes neste «cami-
nhar juntos», digo obrigado pelo vosso testemu-
nho. Trabalhamos em comunhão e com ousadia, 
com o desejo de servir a deus e ao seu povo. Que 
o senhor abençoe os nossos passos, para poder-
mos escutar os jovens, fazer-nos próximo e teste-
munhar-lhes a alegria da nossa vida: Jesus. ☐
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profetas preferiu insistir no desenho de sofistica-

das “soluções Finais” para todos os problemas 

do cosmos.

concluída pelas armas, a Primeira guerra 

Mundial não passou, afinal, do preâmbulo de 

outra, a segunda, mais violenta, mais global, 

mais radical. e coube ao Japão a triste sorte de 

nos dar os primeiros mártires de uma “aniquila-

ção instantânea”. assinalando de forma indelével 

o epílogo do segundo conflito mundial, Hiroxima 

e Nagasáqui foram, no mês de agosto de 1945, 

as duas primeiras cidades consumidas por mão 

humana antes de um “ai”. Não houve nelas se-

quer cadáveres a contar, pois o que se havia já 

erradicado ainda as bombas não passavam de um 

esboço tinha sido a humanidade mesma. e foi 

o clamor que ficou por gritar dessas gentes que 

d. alexis nos trouxe a ouvir no passado dia 13 de 

outubro — dessas gentes e de todos quantos a 

arrogância dos homens faz partir sem deixar ouvir 

um lamento.

o século xx viu cair as restantes folhas do 

seu calendário sob o espectro dessa amostra de 

“soluções Finais”, lançando o terror das trevas 

sobre tudo quanto perturba o altivo sossego dos 

bem -instalados. Podemos constatar agora como 

o século xxi não parece ser menos pródigo nessa 

estirpe de sobranceiros arautos que, em lugar de 

encontrar solução para os problemas com que 

nos debatemos, simplesmente os preferem... eli-

minar de uma vez para sempre.

existe, contudo, um terceiro aspecto desta 

arrogância do homem que talvez passe desper-

cebido a muitos — sobretudo entre nós, cristãos, 

que poderemos não ver nela mais do que um plas-

mar da nossa bem conhecida arrogância do mal.

Não terá sido por acaso que d. alexis preferiu 

falar-nos da arrogância do homem em lugar da 

arrogância do mal, pois não há maior arrogância 

do que aquela de quem pratica o mal em nome do 

bem... e se ousarmos fazer uma honesta revisão 

histórica, veremos como uma boa parte dos mais 

graves crimes contra a humanidade foi sempre co-

metida em nome de algum bem... humano.

É precisamente essa a grande lição de Jesus 

— “Não julgueis”. Não julgueis — não julgue-

mos! —, sobretudo, como os fariseus. Não jul-

guemos que será alguma vez possível erradicar o 

mal com outro mal. Não julguemos que é possí-

vel erradicar a violência com pedradas ou o erro 

com a fome... o maior mal que há a decapitar é 

aquele que persiste em nós, sempre que ergue-

mos a cerviz perante os erros dos outros.

Não foi pelo número, pela força, pela teolo-

gia ou sequer pela doutrina que prevaleceram os 

primeiros cristãos — foi seguindo o exemplo ac-

tuante de Jesus, amando-se primeiramente uns 

aos outros como irmãos e depois aos estranhos 

como a um próximo, que a todos conseguiram 

mostrar como isso era bom. ☐
PM
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Comentário
De duas pobres viúvas nos vem hoje o exemplo. O mais importante e o que salva é dar tudo.
Vaidade, injustiça, hipocrisia são a negação de nós mesmos. “Acautelai-vos dos escribas”. Vive-se 
muito das aparências, mas o Evangelho de hoje tira-nos a máscara. Há valores ocultos em gestos 
humildes. A virtude dos fariseus era a contradição da lei do amor; mas a pobreza da viúva era rique-
za do dom total. “Duas pequenas moedas”. Foi isto que encheu a caixa do Coração de Cristo. Na 
aparência era nada; mas, na realidade, aquela pobre mulher deitou mais que todos os outros. Para 
quem dá, como para quem recebe, não há coisas pequenas. A grandeza das coisas vai dentro de nós. 
Pequeno, só aquilo que o amor não engrandece. “Deu tudo quanto possuía”. Dar tudo é a medida 
que enche o coração de Deus e do homem. O amor não se reparte, mas dá-se todo como saiu do 
coração de Deus. Quem dá tudo, nada lhe falta.

João Zeferino da 

costa, O Óbolo da 

Viúva, 1876.jpg

EvangElho sEgundo são MaRCos
(MC 12,38-44)

«Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros»

Naquele tempo,
Jesus ensinava a multidão, dizendo:  
«acautelai-vos dos escribas,
que gostam de exibir longas vestes,
de receber cumprimentos nas praças,
de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas
e os primeiros lugares nos banquetes..
devoram as casas das viúvas,
com pretexto de fazerem longas rezas.
estes receberão uma sentença mais severa».

Jesus sentou-se em frente da arca do tesouro,
a observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa.
Muitos ricos deitavam quantias avultadas.
Veio uma pobre viúva
e deitou duas pequenas moedas, isto é, um quadrante.
Jesus chamou os discípulos e disse-lhes:
«em verdade vos digo:
esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros.
eles deitaram do que lhes sobrava,
mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha,
tudo o que possuía para viver».

Palavra da salvação

Editorial, continuação da p. 1



agEnda paRa novEMbRo

Dia 01  · dia de Todos os santos

Dia 02  · dia dos Fiéis defuntos

Dia 10  · Magusto Paroquial

Dias 11–18  · semana dos seminários

Dia 18  · dia Mundial dos Pobres

Dia 25  · dia de cristo rei

Encontros de formação e oração

Domingos · grupo do crisma de adultos · 11h00

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

Boletim “Pedras Vivas” 

boletimparoquial@paroquia-areosa.pt
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para eles era supérfluo, enquanto a viúva, com dis-
crição e humildade, ofereceu «tudo o que tinha 
para o seu sustento» (v. 44); por isso — diz Jesus 
— ela deu mais do que todos. Por causa da sua 
pobreza extrema, poderia ter oferecido uma única 
moeda para o templo e conservado a outra para si. 
Mas ela não quer dividir a meio com deus: priva-se 
de tudo. Na sua pobreza ela entendeu que, se tiver 
deus, tem tudo; sente-se amada totalmente por 
ele e, por sua vez, ama-o também de modo total. 
Que bonito exemplo, aquela velhinha!

Hoje Jesus diz-nos, também a nós, que a 
medida de juízo não é a quantidade, mas a ple-
nitude. existe uma diferença entre quantidade 

e plenitude. Podes ter muito dinheiro, 
mas ser vazio: não há plenitude no teu 
coração. durante esta semana, medi-
tai sobre a diferença que existe entre 
quantidade e plenitude. Não é questão 
de porta-moedas, mas de coração. Há 
diferença entre porta-moedas e cora-
ção... existem doenças cardíacas que 
levam o coração a descer até ao porta-
moedas... e isto não é bom! amar a 
deus «com todo o coração» significa 
confiar nele, na sua Providência, e 
servi-lo nos irmãos mais pobres sem 

esperar nada em troca.
Permiti que vos conte uma anedota, que 

aconteceu na minha diocese precedente. Uma mãe 
estava à mesa com os seus três filhos; o pai estava 
no trabalho; e comiam bifes à milanesa... Naquele 
momento batem à porta e um dos filhos — peque-
nino, de 5 ou 6 anos, o maior de 7 anos — vai ver 
quem é, volta e diz: «Mãe, há um mendigo que 
pede para comer». e a mãe, uma boa cristã, per-
gunta-lhes: «Que fazemos?» — «demos-lhe algo, 
mãe...» — «Muito bem». Pega no garfo e na faca 
e corta metade de cada um dos bifes. «ah, não, 
mãe, não! assim não! Tira-o do frigorífico» — 
«Não, façamos três sanduíches assim!». e os filhos 
aprenderam que a verdadeira caridade se oferece, 
não com aquilo que nos sobra, mas com o que 
nos é necessário. estou convicto de que naquela 
tarde eles sentiram um pouco de fome... Mas é 
assim que se faz!

diante das necessidades do próximo, somos 
chamados a privar-nos — como aquelas crianças, 
de metade do bife — de algo que nos é indispen-
sável, não apenas do supérfluo; somos chamados 
a dar o tempo necessário, não só aquilo que nos 
sobeja; somos chamados a oferecer um nosso 
talento imediatamente e de modo incondicional, 
e não depois de o ter utilizado para as nossas 
finalidades pessoais ou de grupo.

Peçamos ao senhor que nos admita na 
escola desta pobre viúva que Jesus, diante da 
perplexidade dos discípulos, faz subir à cátedra 
e apresenta como mestra do evangelho vivo. 
Mediante a intercessão de Maria, a pobre mulher 
que ofereceu a sua vida inteira a deus por nós, 
peçamos o dom de um coração pobre, mas rico 
de uma generosidade jubilosa e gratuita. ☐
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«diante das necessidades do  
próximo, somos chamados a privar-nos  

de algo que nos é indispensável, não apenas  
do supérfluo; somos chamados a dar o  

tempo necessário, não só aquele  
que nos sobeja.»

o trecho do evangelho deste domingo é composto 
por duas partes: uma, na qual se descreve como 
não devem ser os seguidores de cristo; a outra, 
na qual se propõe um ideal exemplar de cristão.

comecemos da primeira: o que não deve-
mos fazer. Na primeira parte, Jesus atribui aos 
escribas, mestres da lei, três defeitos que se 
manifestam no seu estilo de vida: soberba, avi-
dez e hipocrisia. eles — diz Jesus — gostam «de 
ser cumprimentados nas praças públicas, e de se 
sentar nas primeiras cadeiras nas sinagogas e de 
ocupar os primeiros lugares nos banquetes» (Mc 
12,38-39). Mas por detrás de aparências tão sole-
nes escondem-se falsidades e injustiças. enquanto 
se ostentam em público, usam a sua autoridade 
para «devorar os bens das viúvas» (cf. v. 40) que, 
juntamente com os órfãos e os estrangeiros, eram 
consideradas as pessoas mais indefesas e menos 
tuteladas. além disso, os escribas «rezam prolon-
gadamente para se mostrar» (v. 40). ainda hoje 
existe o risco de assumir estas atitudes. Por exem-
plo, quando se separa a oração da justiça, porque 
não se pode prestar culto a deus e prejudicar os 
pobres. ou então quando dizemos que amamos a 
deus mas, ao contrário, antepomos a ele a nossa 
vanglória, a nossa vantagem.

É nesta linha que se insere a segunda parte 
do evangelho de hoje. a cena é ambientada no 
templo de Jerusalém, precisamente no lugar onde 
as pessoas lançavam as moedas como oferta. Há 
tantos ricos que oferecem muitas moedas, e há 
uma mulher pobre, viúva, que só oferece dois 
tostões, duas pequenas moedas. Jesus observa 
atentamente aquela mulher e chama a atenção 
dos discípulos para o contraste evidente da cena. 
os ricos deram com grande ostentação aquilo que 


