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Comentário
Todos somos pecadores levados a juízo. Como aquela mulher, também em nós o amor se adulterou. Para 
tocar em nome alheio é preciso ter as mãos muito limpas e o coração muito puro. Que sei eu dos outros 
e de mim? Por isso, Deus nos retirou o direito de julgar. “Não julgueis… não condeneis”. Um homem 
caído não se pisa, mas ajudamo-lo a levantar-se. Se o meu irmão pecar não o desprezo nem o acuso, mas 
vou ter com ele para o ganhar. “Ficou só Jesus com a mulher”. O pecado e a misericórdia ficaram frente 
a frente. Só o amor fica. E os outros onde estão? A misericórdia ficou; os outros não. Só Deus é Lei; a 
sua lei é o amor. Agora temos por juiz o amor misericordioso. “Vai e não tornes a pecar”. Liberta-te do 
passado. Todos os caminhos são buscas da verdade, todos desembocam em Cristo. “Vou fazer algo de 
novo”. Com os restos de tudo vamos edificar o homem novo, à imagem de Jesus Cristo. Cristo em mim 
tudo ultrapassa. A meta é Cristo ressuscitado.

EvangElho sEgundo são João
(Jo 8,1-11)

«Quem de entre vós estiver sem pecado atire a primeira pedra»

e d i T o r i a l

Homens Adúlteros

ao longo das últimas semanas, andaram os órgãos de 
comunicação e a opinião pública locais num estado 
de inflamada convulsão com as notícias de um magis‑
trado que terá ousado “citar a Bíblia” para fundamen‑
tar a sua decisão numa daquelas polémicas sentenças 
que despertam a imprensa para temas que, de outro 
modo, pouca reflexão quotidiana lhe suscitam.

deixando de lado qualquer interpretação sobre 
um caso acerca do qual não nos é legítimo proceder ao 
menor juízo, parece ‑nos, porém, não poder deixar pas‑
sar em branco alguns aspectos com ele relacionados.

em primeiro lugar, perante tão descabelada ini‑
ciativa de “citar da Bíblia” para justificar uma violên‑
cia — sobretudo, até, exercida contra uma mulher! 
— acreditamos ter sido extraordinariamente saudável 
a atitude de contenção demonstrada por todos os cris‑
tãos. com efeito, em lugar de alimentar vãs polémicas 
em volta de uma situação que apenas se pode dever 
à mais lamentável ignorância das escrituras, será mais 
útil aceitar a bofetada no rosto e procurar entender 
como é possível tal ocorrência numa sociedade supos‑
tamente tão ilustrada como aquela em que vivemos.

Por coincidência, entre as leituras do próximo do‑
mingo, 7 de abril, encontra‑se precisamente a passa‑
gem em que Jesus absolve a mulher adúltera, opondo‑
‑se a todos os doutores da lei e demais puritanos da 
época. Na verdade, o texto do evangelho segundo 
s. João reproduzido à direita desta coluna é mesmo 
uma das passagens mais conhecidas e invocadas dos 
evangelhos, pois regista incisivamente o momento his‑
tórico daquele salto civilizacional em que o conceito 
de Justiça se começou a afastar das mais baixas as‑
pirações de vingança e castigo em prol de uma visão 
regeneradora do ser humano caído em desgraça.

ora, é confrangedor verificar como esta passa‑
gem do Verbo que invalida da forma mais vee mente 
qualquer possibilidade de “citar a Bíblia” para justi‑
ficar uma violência se tornou de tal forma ignorada 
pelos nossos concidadãos que lhes parece verosímil 
querer invocar as escrituras em sentido diametral‑
mente oposto ao que elas registam.

compreendemos, assim, a urgência das reco‑
mendações do Papa Francisco para que cada cristão 
se torne um ávido leitor da Bíblia — além de assíduo 
frequentador da eucaristia. Para responder aos ardis 
do inimigo não nos bastam as boas intenções nem as 
ideias vagas — é necessário conhecer, meditar, escla-
recer e proclamar esse que é o maior tesouro do nosso 
depósito de fé. de cada vez que deixamos o Verbo fe‑
chado no armário, acreditando que a nossa rectidão e 
as nossas observâncias chegam para nos justificar, agi‑
mos com a arrogância de escribas e fariseus — esses 
mesmos que, sem o saberem, eram os adúlteros, em 
lugar da mulher que pretendiam lapidar.

Não nos deixemos, portanto, adulterar. abra‑
cemos firmemente o Verbo e façamos por o guardar 
bem no coração, pois não há salvação sem Jesus.

Naquele tempo,
Jesus foi para o monte das oliveiras.
Mas de manhã cedo, apareceu outra vez  

no templo,
e todo o povo se aproximou d’ele.
então sentou‑se e começou a ensinar.
os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus
uma mulher surpreendida em adultério,
colocaram‑na no meio dos presentes e disseram 

a Jesus:
«Mestre, esta mulher foi surpreendida em 

flagrante adultério.
Na lei, Moisés mandou‑nos apedrejar tais 

mulheres.
Tu que dizes?».
Falavam assim para lhe armarem uma cilada
e terem pretexto para o acusar.
Mas Jesus inclinou‑se
e começou a escrever com o dedo no chão.

lorenzo lotto, Cristo e a Mulher Adúltera, 1529

como persistiam em interrogá‑l’o,
ergueu‑se e disse‑lhes:
«Quem de entre vós estiver sem pecado
atire a primeira pedra».
inclinou‑se novamente e continuou a escrever 

no chão.
eles, porém, quando ouviram tais palavras,
foram saindo um após outro, a começar pelos 

mais velhos,
e ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio.
Jesus ergueu‑se e disse‑lhe:
«Mulher, onde estão eles? Ninguém te 

condenou?».
ela respondeu: «Ninguém, senhor».
disse então Jesus:
«Nem eu te condeno.
Vai e não tornes a pecar.»

Palavra da salvação

Pedras Vivas



o olhar e diz: «aquele que dentre vós estiver sem 
pecado atire a pedra contra ela» (v. 7). esta resposta 
surpreende os acusadores, desarmando‑os todos no 
verdadeiro sentido da palavra: todos abandonaram as 
«armas», ou seja, pedras prontas para serem lançadas, 
quer as visíveis contra a mulher, quer as escondidas 
contra Jesus. e enquanto o senhor continua a escre‑
ver no chão com o dedo, a fazer desenhos, não sei..., 
os acusadores vão‑se embora um depois do outro, 
de cabeça baixa, começando pelos mais idosos, mais 
cientes de não estarem sem pecado. como nos faz 
bem estar cientes de que também nós somos peca‑
dores! Quando falamos mal dos outros — estas são 
coisas que conhecemos bem — como nos fará bem ter 
a coragem de deixar cair no chão as pedras que temos 
para atirar contra os outros, e pensar um pouco nos 
nossos pecados!

Permaneceram ali só a mulher e Jesus: a miséria 
e a misericórdia, uma diante da outra. e quantas vezes 
isto acontece a nós quando nos ajoelhamos no confes‑
sionário, com vergonha, para mostrar a nossa miséria 

e pedir perdão! «Mulher, onde estão eles?» (v. 10), 
diz‑lhe Jesus. e é suficiente esta constatação, e o seu 
olhar cheio de misericórdia, cheio de amor, para fazer 
sentir àquela pessoa — talvez pela primeira vez — que 
tem uma dignidade, que ela não é o seu pecado, ela 
tem uma dignidade de pessoa; que pode mudar de 
vida, pode sair das suas escravidões e caminhar por 
uma via nova.

Queridos irmãos e irmãs, aquela mulher repre‑
senta todos nós, que somos pecadores, ou seja, adúl‑
teros diante de deus, traidores da sua fidelidade. e a 
sua experiência representa a vontade de deus por cada 
um de nós: não a nossa condenação, mas a nossa sal‑
vação através de Jesus. ele é a graça, que salva do 
pecado e da morte. ele escreveu na terra, no pó com o 
qual é feito cada ser humano (cf. Gn 2, 7), a sentença 
de deus: «Não quero que morras, mas que vivas». 
deus não nos deixa amarrados ao nosso pecado, não 
nos identifica com o mal que cometemos. Temos um 
nome, e deus não identifica este nome com o pecado 
que cometemos. Quer libertar‑nos, e pretende que 
também nós o queiramos juntamente com ele. deseja 
que a nossa liberdade se converta do mal em bem, e 
isto é possível — é possível! — com a sua graça.

a Virgem Maria nos ajude a confiar‑nos comple‑
tamente à misericórdia de deus, para nos tornarmos 
criaturas novas. ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

angelus

V domingo da Quaresma

Praça de são Pedro

13 de Março de 2016

«aquela mulher representa todos nós,  
que somos pecadores, ou seja, adúlteros 

diante de deus, traidores da sua fidelidade.  
E a sua experiência representa a vontade de 

deus por cada um de nós: não a nossa 
condenação, mas a nossa salvação  

através de Jesus.»

o evangelho deste Quinto domingo de Quaresma 
(cf. Jo 8, 1-11) é tão bonito que eu gosto muito de o 
ler e reler. apresenta o episódio da mulher adúltera, 
frisando o tema da misericórdia de deus, que nunca 
deseja a morte do pecador, mas que se converta e viva. 

o episódio tem lugar na esplanada do templo. imagi‑
nai‑a ali, no adro [da basílica de são Pedro]. Jesus está 
a ensinar à multidão, e eis que chegam alguns escribas 
e fariseus que arrastam diante dele uma mulher sur‑
preendida em adultério. assim, aquela mulher encon‑
tra‑se no meio entre Jesus e a multidão (cf. v. 3), entre 
a misericórdia do Filho de deus e a violência, a raiva 
dos seus acusadores. Na realidade, eles não vieram ter 
com o Mestre para lhe pedir o seu parecer — eram 
pessoas maldosas — mas para lhe armar uma cilada. 
de facto, se Jesus seguir a rigidez da lei, aprovando a 
lapidação da mulher, perderá a sua fama de mansidão 
e de bondade que tanto fascina o povo; ao contrário, 
se quiser ser misericordioso, terá que ir contra a lei, 
que ele mesmo disse que não queria abolir mas cum‑
prir (cf. Mt 5, 17). e Jesus é posto nesta situação.

esta má intenção esconde‑se sob a pergunta 
que fazem a Jesus: «Tu o que dizes?» (v. 5). Jesus não 
responde, fica em silêncio e faz um gesto misterioso: 
«inclinou‑se e começou a escrever no chão com o 
dedo» (v. 7). Talvez fizesse desenhos, alguns dizem 
que escrevia os pecados dos fariseus... contudo, escre‑
via, era como se estivesse noutra parte. desta forma 
convida todos à calma, a não agir levados pela impul‑
sividade, e a procurar a justiça de deus. Mas eles, os 
maus, insistem e esperam d’ele uma resposta. Pare‑
cia que tinham sede de sangue. então Jesus levanta 
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40 ANOS DA PARÓQUIA DE 
NOSSA SENHORA DA AREOSA

— O caminho faz-se caminhando —

Sacerdotes claretianos desde 

a primeira hora (II)

No 7.º capítulo da nossa viagem no tempo, 

concluí mos a apresentação dos sacerdotes que 

passaram pela nossa paróquia. Uns mais do que 

outros tiveram uma presença marcante em virtude 

do tempo que passaram entre nós. Para todos eles 

fica aqui registada a eterna gratidão da paróquia. 

a obra que nos legaram os sacerdotes claretianos é 

uma bênção tão assinalável que não seria possível 

encontrar palavras suficientes para lhes agradecer.

Pe. custódio Pinto

o Pe. custódio rodri‑

gues Pinto, missionário 

claretiano, esteve con‑

nosco como vigário paro‑

quial entre 1989 e 1991. 

Foi um dos fundadores 

do jornal Pedras Vivas e 

seu diretor adjunto nos 

primeiros anos. É especialmente de salientar a 

sua dedicação à comunicação social como meio 

de evangelização.

Foi autor de vários artigos, entre eles o 

da ordenação e Missa Nova do Pe. domingos, 

que também esteve entre nós durante algum 

tempo e do qual irei falar mais adiante.

No terceiro aniversário do nosso jornal, 

o Pe. custódio brindou‑nos com afirmações 

que inspiraram profundamente todos quantos 

com ele colaboravam: “se for verdade que a 

terceira guerra mundial vai começar entre os 

vizinhos do segundo e do terceiro andar, então 

o Pedras Vivas pretende ser um protagonista da 

paz. evita guerras ao pôr as pessoas em comu‑

nicação e deita água na fervura, uma vez que 

promove o diálogo e a partilha entre as pessoas 

que vivem próximas.”

“Mas mais ainda: pela mensagem de hu‑

manidade e de solidariedade, pela fé em deus 

e nos homens que se esforça por transmitir, 

apetece adaptar ao nosso jornal no terceiro 

aniversário do seu nascimento a profecia 

sobre Belém (Mt 2,6): ‘Mas tu, Belém da terra 

de Judá, de forma alguma és a menor entre 

as principais cidades de Judá; pois de ti virá o 

líder que, como pastor, conduzirá israel, o meu 

povo’. o que podemos traduzir deste modo: 

‘Tu Pedras Vivas nem de longe és o menor dos 

meios de comunicação que nos são queridos. 

de ti vem ‑nos uma luz que orienta, governa, 

pacifica e cria comunidade.”

Mais uma vez, aqui deixamos gravado 

para a posteridade o nosso agradecimento por 

tudo quanto ensinou e rea lizou na Paróquia de 

Nossa senhora da areosa.



dizem com carinho para me cuidar, com aquele 

saber da experiência feito. gosto de ser pároco, 

mas o que mais gostava era de ser missionário, 

como aqueles missionários de barbinhas brancas à 

beira dos negrinhos, como via nas revistas Além-

-Mar.” e conseguiu! daqui partiu para s. Tomé, 

onde esteve vários anos e desempenhou papéis im‑

portantes na igreja local. Hoje encontra‑se na Paró‑

quia de cacém, na igreja do imaculado coração de 

Maria, continuando a sua missão.

o Pe. domingos é outro sacerdote a quem a 

nossa paróquia deixa o seu testemunho de gratidão 

e por ela será recordado como mais uma bênção 

que o senhor da Messe nos concedeu.

Pe. José Pires Diz

novo Pároco da comunidade de 

nossa senhora da areosa

enquanto pároco, o Pe. José 

Martins Maia foi durante 

muitos anos responsável pela 

coordenação de uma equipa 

sacerdotal que a congrega‑

ção dos Missionários clare‑

tianos mantinha na área da 

Paróquia de N.s. da areosa, 

consti tuída pelos padres José Pires diz, José esteves 

luís e antónio Benjamim Fernandes, para além do 

irmão religioso Joaquim da costa Maia, que durante 

um longo período nos prestou serviços relevantes.

atendendo às necessidades e prioridades da 

congregação, foi proposto no ano 2000 a d. ar‑

mindo lopes coelho, Bispo do Porto, que o Pe. José 

Pires diz fosse nomeado pároco, permanecendo, 

contudo, o Pe. José Maia como membro da equipa 

sacerdotal na qualidade de colaborador do pároco.

em 1 de outubro do ano de 2000, o Pe. diz 

tornou‑se pároco da Paróquia de Nossa senhora da 

areosa, e perante esse facto de tão grande impor‑

tância para a comunidade a que pertencemos, o 

jornal Pedras Vivas, como seu porta‑voz, não podia 

ficar indiferente nem deixar de partilhar com os 

seus leitores a sua alegria. Para que essa partilha 

se tornasse mais rica e esclarecedora, realizou na 

altura uma entrevista com o novo pároco.

o Pe. José Pires diz nasceu no dia 26 de janeiro 

de 1941 em Quadrazais, uma aldeia do concelho do 

sabugal, na diocese e distrito da guarda. os seus 

pais eram muito praticantes e, certamente, foram 

eles a força impulsora da sua vocação: “sou o sexto 

de oito irmãos desta família numerosa mas muito 

unida, devido, sem dúvida, ao bom ambiente fami‑

liar e cristão que nela reinava.”

a sua vocação nasceu de encontros com missio‑

nários claretianos que o visitavam na aldeia, e gos‑

tou do entusiasmo e alegria que eles transmitiam. 

apreciando a maneira simples de se apresentarem, 

resolveu fazer uma experiência no seminário dos 

carvalhos. depois de uns anos de estudo, descobriu 

que tinha vocação. a partir daí tudo se foi cimen‑

tando e orientando para um dia mais tarde se entre‑

gar totalmente, através da Profissão religiosa e da 

ordenação sacerdotal.

Pe. Domingos carneiro

o Pe. domingos carneiro 

falou‑nos um pouco de si 

numa entrevista que deu ao 

jornal Pedras Vivas. a partir 

dela preparei um pequeno 

resumo que seguidamente 

apresento, para que não 

fique esquecido e possa ser 

recordado pelas novas gerações. Nasceu em s. Paio 

de guimarei, santo Tirso, em 12 de outubro de 

1962 no seio de uma família rural e é o mais novo 

de cinco irmãos. contribuíram para a sua vocação a 

sua professora, uma tia e os padres que foram seus 

formadores. “estes apoiaram‑me de uma maneira 

extraordinária, porque a minha timidez era muito 

grande e foi um enorme obstáculo, mas os meus 

formadores eram formidáveis.”

Foi ordenado diácono em 20 de maio de 1990, 

e em setembro desse mesmo ano veio para esta 

paróquia, sendo feita a sua apresentação na Missa 

Nova do Pe. rocha, que também connosco passou 

algum tempo.

o Pe. domingos foi ordenado sacerdote em 14 

de julho de 1991 juntamente com o Pe. Joaquim 

cavadas, também missionário claretiano, que vive 

hoje nos carvalhos e muitas vezes nos visita. No dia 

20 de julho celebrou a sua Missa Nova na igreja da 

areosa, onde colocou um laço na imagem da nossa 

Padroeira, no qual está gravada a oração: “Maria 

envolve a minha vida no teu sim.”

Quando o Pe custódio deixou a paróquia, o 

Pe. domingos tornou‑se vigário paroquial, acom‑

panhado e muito apoiado pelo Pe Maia, dada a sua 

inexperiência. Foi o seu primeiro ano como padre. 

depois passou a administrador paroquial. “Tenho 

os deveres e as responsabilidades de um pároco, 

mas tenho a grande ajuda do Pe. Maia — aqui está 

muito suor dele. o que ele faz em meia hora a mim 

leva ‑me uma semana.”

afirmou ainda que gostaria que a paróquia 

fosse um lugar onde se pudesse viver segundo as 

palavras de Jesus, escritas pelo apóstolo s. João: 

“Que todos sejam um como eu e o Pai somos Um. 

Que todos estejam impregnados do sentimento de 

serem igreja. cada um devia pensar não que vai à 

igreja, mas que é igreja.”

“concordo que muitas celebrações não moti‑

vam, mas as pessoas que dizem que a missa é uma 

chatice, que não lhes diz nada, deviam ser as pri‑

meiras a dar sugestões.”

“É fundamental ter um ombro amigo com que 

se possa contar, e tenho muitos. Tenho muitas pes‑

soas com quem posso contar e isso é muito bom.”

“Viver em comunidade ajuda muito e está den‑

tro do espírito da congregação a que pertencemos. 

os padres são fundamentais na vida da paróquia. 

o Pe. luís tem a seu cargo doentes e casamentos, 

o Pe. Benjamim também os doentes e batizados. 

Temos ainda o Pe. João, com muita idade, e não 

posso esquecer o irmão Maia, que na sombra cuida 

de todos os pormenores — aqueles que não dão 

na vista mas são essenciais. Quando estou cansado 
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Já ordenado, pediu aos seus licença para se 

deslocar a angola, onde se encontravam os seus 

pais e alguns familiares, e aí celebrou a Missa Nova 

com eles. daí já não regressou a Portugal. seguiu 

para são Tomé e Príncipe, onde permaneceu mais 

de 25 anos, durante os quais procurou seguir o 

exemplo do fundador da sua congregação, santo 

antónio Maria claret, vivendo para aquela gente a 

tempo inteiro. Pouco tempo passava em casa por‑

que tinha mais de 30 centros de catequese e sanza‑

las a visitar e a animar. diz que gostou, foi bom, e 

ficou com saudades daqueles tempos.

o Pe. diz refere que ao vir de África trabalhar 

em Portugal se sente algum receio porque este 

povo é mais culto e com mais exigências a todos 

os níveis, mas confessa ter gostado da experiên‑

cia, muito enriquecedora e realizadora. “aqui, há 

muito mais colaboração da parte de todos. os lei‑

gos, eles próprios, ‘puxam por nós’, e isso é bom. 

Para mim, o lugar onde os meus superiores me 

colocaram é onde faço mais falta. a missão de 

Jesus era a de cumprir a vontade do Pai. Nós, seus 

seguidores, temos de passar por aí. a vontade dos 

superiores é, ou deve ser, a nossa vontade. Pode‑

mos e devemos ser missionários em qualquer parte 

a que nos destinem. o missionário é um enviado 

para o meio dos irmãos e assim os ajudar a crescer 

na Fé.”

os inúmeros afazeres e presenças que de‑

correm da função de pároco, e a que o Pe. Maia 

devido às suas ocupações não podia responder 

integralmente, justificaram a mudança que teve 

lugar na nossa comunidade. o Bispo do Porto no‑

meou o Pe. diz novo pároco porque “o pároco 

residindo na paróquia está mais disponível para 

atender e resolver os inúmeros problemas que a 

cada momento surgem. É mais uma questão de 

atuar imediatamente.”

Naturalmente, o entrevistador quis saber se o 

Pe. diz estava satisfeito por ser nomeado pároco, 

ao que este respondeu que nunca gostou de títulos 

nem honrarias — “e muito menos agora, que vou 

caminhando para a terceira idade. aceito a nomea‑

ção apenas como um serviço a esta dedicada co‑

munidade, cheia de vitalidade e entusiasmo. além 

do serviço, quero que a minha disponibilidade 

seja total para qualquer atividade, procurando 

sempre o melhor do outro, do irmão que a mim 

se dirige.”

acrescenta que em África desempenhou o papel 

de vários párocos durante vinte e cinco anos, não 

sendo, portanto, nenhuma novidade esta nomeação 

recente. e refere ainda: “Nunca se pode recusar um 

convite, e, repito, não porque seja uma honra, mas 

única e exclusivamente porque vejo que faço falta, 

que sou necessário para ajudar esta jovem paróquia 

a caminhar, a renovar‑se, a olhar para a frente. da 

minha parte, reconheço com muita gratidão, desde 

já, tanto trabalho realizado por todos os colabora‑

dores nos diversos grupos e movimentos. Não quero 

esquecer a dedicação contínua da equipa sacerdotal 

que, para minha consolação e da paróquia, vai con‑

tinuar a estar presente.”
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irmão Joaquim maia

Merece uma particular palavra de louvor este irmão 

claretiano que fez parte da congregação embora 

não fosse sacerdote. Foi de uma dedicação notável 

e trabalhou sempre com grande zelo e empenho ao 

serviço da comunidade.

É justo relembrar alguns excertos da ação de 

graças lida na sua missa de 7.º dia, em 9 de setem‑

bro de 2004: “Nós Te louvamos e agradecemos se‑

nhor pela vida do irmão Maia e pela sua presença 

edificante, que marcou a nossa comunidade pa‑

roquial durante o seu percurso nestes 25 anos de 

entrega e de serviço, confiando nas promessas do 

senhor, que são verdadeiras como a prata mais pura 

refinada no forno sete vezes... Nós Te louvamos e 

agradecemos porque o teu servo Te pediu a vida e tu 

lha concedeste longa e duradoura. deste‑lhe honra 

e dignidade, concedeste‑lhe bênçãos sem fim. Fi‑

zeste‑o viver na tua presença cheio de alegria. o seu 

sorriso de bondade e de paz é lembrança preciosa 

que todos guardamos no coração.”

Pe. manuel antónio da rocha

esteve na nossa paróquia entre 

1988 e 1990 enquanto com‑

pletava os estudos teológicos. 

Foi ordenado na sé catedral do 

Porto a 8 de julho de 1990 e 

aqui celebrou a sua Missa Nova.

Pe. antónio lopes da silva

depois de passar por esta co‑

munidade, onde trabalhou com 

casais e os noivos, está hoje em 

Tondela. Também não o esque‑

cemos. Que deus recompense 

o seu trabalho.

Pe. Victor Portugal

realizou entre nós o seu ano 

de estágio pastoral antes de as‑

sumir o compromisso religioso 

na congregação. recebeu o 

diaconado na sé do Porto e foi 

ordenado sacerdote no dia 15 

de junho de 1997 no colégio 

dos carvalhos. No dia 29 de junho seguinte celebrou 

nesta paróquia a sua Missa Nova.

MMA

NoTícias

Papa assina exortação «Cristo Vive», 

propondo aos jovens uma vida  

dedicada aos outros

Francisco aborda temas ligados à vocação e 

à sexualidade, alertando para os que querem 

«envelhecer» a Igreja

Cidade do Vaticano, 02 abr 2019 (Ecclesia) – 

o Vaticano apresentou hoje a nova exortação 

apostólica do Papa, “cristo Vive”, dedicada aos 

jovens, na qual se desafiam as novas gerações 

a uma entrega “aos outros” e à descoberta da 

sua vocação.

o documento dá sequência à assembleia do 

sínodo dos Bispos que decorreu em outubro de 

2018, sobre a relação entre os jovens e a igreja 

católica, antecedido por um inquérito global 

que envolveu milhares de pessoas, crentes e 

não‑crentes.

o Papa realça que os jovens reclamam uma 

igreja que “escute mais” e que não passe a vida 

a “condenar o mundo”, capaz, entre outros 

temas, de dar “atenção às legítimas reivindi‑

cações das mulheres que pedem mais justiça e 

igualdade”.

“Peçamos ao senhor que liberte a igreja da‑

queles que a querem envelhecer”, acrescenta.

o pontífice fala mesmo aos jovens em tom 

de confissão sobre a sua própria vida: “Quando 

iniciei o meu ministério como Papa, o senhor 

ampliou‑me os horizontes e ofereceu‑me uma 

juventude renovada”.

Francisco dedica a sua atenção ao discer‑

nimento vocacional, defendendo que a igreja 

deve ajudar a descobrir “aquilo que Jesus quer 

de cada jovem”.

“Quando alguém descobre que deus o 

chama a alguma coisa, que foi feito para isso 

– quer para a enfermagem, quer para a carpin‑

taria, a comunicação, a engenharia, a docência, 

a arte ou para qualquer outro trabalho – será 

capaz de fazer brotar as suas melhores capaci‑

dades de sacrifício, de generosidade e de en‑

trega”, refere. em causa, indica o pontífice, não 

está a preocupação em “ganhar mais dinheiro”, 

fama ou prestígio social, mas um sentido para a 

vida, que pode incluir “a possibilidade da con‑

sagração a deus no sacerdócio, na vida religiosa 

ou noutras formas”.

Fez um pedido: “continuai a dar o melhor de 

cada um de vós. assim nos tornaremos uma paróquia 

unida, uma comunidade viva e alegre, à imagem da 

primitiva comunidade de Jerusalém.”

a paróquia continuou a dar o seu melhor e 

acolheu o seu pedido para, numa caminhada con‑

junta, ir construindo o reino de deus na cidade dos 

homens. Bem haja Pe. diz pela sua caminhada con‑

nosco, e que o senhor da Messe o possa continuar 

a ajudar na sua missão!

Homenagem do povo  
de S. Tomé

Um grupo de pessoas com quem o Pe. diz con‑

viveu durante 26 anos de missão em são Tomé 

e Príncipe esteve presente no grande aconte‑

cimento que foi a celebração do 50.º aniver‑

sário dos seus votos de missionário claretiano 

que, segundo a definição do seu fundador, é 

“um filho do imaculado coração de Maria, um 

homem que arde em caridade e abrasa por 

onde passa”. com efeito, o Pe. diz passou por 

são Tomé e Príncipe e inflamou no fogo do 

amor divino toda aquela gente maravilhosa, 

deixando atrás de si a semente de quatro vo‑

cações sacerdotais.

os seus pés não pararam para anunciar a 

Boa Nova do reino, percorrendo as Paróquia 

de Nossa senhora de guadalupe, senhora das 

Neves, Príncipe e santana, entre outras. Por 

oito vezes escalou o Pico de são Tomé, com 

2024 metros de altitude, para visitar grupos 

de catequese espalhados pelos montes. esteve 

também na ilha das rolas, onde passa o equa‑

dor, a celebrar a festa de s. Francisco xavier.

Para a sua festa, a recompensa de um 

deus que paga sempre cem por um materiali‑

zou‑se na chegada de três autocarros de san‑

tomenses, agora radicados na zona de lisboa, 

que passaram pela vida do Pe. diz e em cujas 

pessoas ele deixou uma marca no coração — 

e que estava bem explícita na mensagem lida 

pelo Pe. romualdo almeida, jovem sacerdote 

que quis seguir o belo exemplo do seu missio‑

nário e da qual aqui fica um pequeno excerto: 

“Pulsa‑nos aquele afeto verdadeiro, trazemos‑

lhe o coração de grande companheiro da 

igreja que nos deixou unidos.”

Ao preencher a sua declaração de IRS pode consignar uma parcela dos seus pagamentos:

Registe o número de contribuinte de uma das instituições da sua paróquia!
• 501 195 246 – Paróquia de N. Sra. da Areosa
• 501 415 793 – Jardim Infantil e Salas de Estudo Pio XII
• 501 426 450 – Centro Social da Paróquia da Areosa
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n evangelho de Nosso senhor Jesus cristo 
 segundo são lucas

 Naquele tempo,
 levantaram‑se os anciãos do povo,
 os príncipes dos sacerdotes e os escribas,
 levaram Jesus a Pilatos
 e começaram a acusá‑l’o, dizendo:
r «encontrámos este homem a sublevar 

 o nosso povo,
 a impedir que se pagasse o tributo a césar
 e dizendo ser o Messias‑rei».
n Pilatos perguntou a Jesus:
r «Tu és o rei dos Judeus?»
n Jesus respondeu:
J «Tu o dizes».
n Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes 

 e à multidão:
r «Não encontro nada de culpável neste 

homem».
n Mas eles insistiam:
r «amotina o povo, ensinando por toda 

 a Judeia,
 desde a galileia, onde começou, até aqui».
n ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o 

 homem era galileu;
 e, ao saber que era da jurisdição de Herodes,
 enviou‑o a Herodes,

 que também estava nesses dias  
 em Jerusalém.

 ao ver Jesus, Herodes ficou muito satisfeito.
 Havia bastante tempo que o queria ver,
 pelo que ouvia dizer d’ele,
 e esperava que fizesse algum milagre na  

 sua presença.
 Fez‑lhe muitas perguntas; mas ele nada  

 respondeu.
 os príncipes dos sacerdotes e os escribas  

 que lá estavam
 acusavam‑n’o com insistência.
 Herodes, com os seus oficiais, tratou‑o  

 com desprezo
 e, por troça, mandou‑o cobrir com um  

 manto magnífico
 e remeteu‑o a Pilatos.
 Herodes e Pilatos, que eram inimigos,
 ficaram amigos nesse dia.
 Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes,
 os chefes e o povo, e disse‑lhes:
r «Trouxestes este homem à minha presença
 como agitador do povo.
 interroguei‑o diante de vós
 e não encontrei n’ele nenhum dos crimes  

 de que o acusais.
 Herodes também não, uma vez que no‑l’o  

 mandou de novo.

«A vocação laical é, sobretudo, a caridade 

na família, a caridade social e a caridade 

política: é um compromisso concreto a 

partir da fé para a construção de uma so-

ciedade nova, é viver no meio do mundo 

e da sociedade para evangelizar as suas 

diversas instâncias, para fazer crescer 

a paz, a convivência, a justiça, os direi-

tos humanos, a misericórdia e, assim, 

estender o Reino de Deus no mundo.»

a exortação elenca um conjunto de per‑

sonagens bíblicas que assumiram protago‑

nismo na sua juventude e doze jovens san‑

tos e beatos para mostrar que os mais novos 

são “o presente”, num mundo em que a sua 

realidade é cada vez mais plural.

“Não sejamos uma igreja que não chora 

frente a estes dramas dos seus jovens fi‑

lhos”, pede Francisco. o texto observa que 

o “ser para os outros”, na vida de cada 

jovem, está normalmente relacionado com 

duas questões básicas, a família e o tra-

balho, que exigem a atenção das comuni‑

dades católicas no acompanhamento das 

novas gerações.

“os jovens sentem fortemente o apelo 

do amor e sonham encontrar a pessoa ade‑

quada com quem formar uma família e 

construir uma vida juntos, pode ler‑se.

«Procuras intensidade? Não a viverás acu-

mulando objetos, gastando dinheiro, 

correndo, desesperado, atrás de coisas 

deste mundo. Chegar-te-á de uma forma 

muito mais bela e satisfatória se te dei-

xares impulsionar pelo Espírito Santo.»

o Papa questiona a “cultura do provisório” 

e espera que os jovens vivam o “amor a 

sério”, rejeitando o indivi dualismo. sobre 

a questão do trabalho, Francisco considera 

que o desemprego juvenil é uma questão 

“muito delicada”, que a política deve consi‑

derar como “tema de primeira ordem”.

o pontífice aponta o dedo ao que de‑

nomina como “colonização ideológica” re‑

lativa à sexualidade, ao matrimónio, à vida 

ou à justiça social, em vários países. “Num 

mundo que valoriza excessivamente a se‑

xualidade, é difícil manter uma boa relação 

com o próprio corpo e viver serenamente as 

relações afetivas”, observa.

retomando o que foi dito no sínodo 

2018, Francisco admite que a moral se‑

xual pode ser, muitas vezes, “causa de in‑

compreensão e de afastamento da igreja, 

visto que é percebida como um espaço de 

julgamento e de condenação” pelos mais 

novos. ao mesmo tempo, prossegue, os jo‑

vens manifestam “um desejo explícito de se 

EvangElho sEgundo são lucas
(lc 23,1-49 — forma breve)

Paixão de nosso senhor Jesus cristo

Matthias stom, Cristo Coroado de Espinhos (A Paciência de Jesus), c. 1639

TexTos l iTúrgicos

domingo dE Ramos · ano c · 14-04-2019
Isaías 50,4-7 — Salmo 21,8-9.17-18a.19-20.23-24 — Carta aos Filipenses 2,6-11 — S. Lucas 23,1-49 (forma breve)

(continua na p. 8)
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Comentário
Nas vésperas da sua paixão, Jesus é levado em triunfo. Gritos de aclamação, ramos e palmas gritam ao 
mundo que a morte conduz à vida e a cruz à ressurreição. Na hora do Tabor interpõe-se a cruz. Na entrada 
triunfal decide-se a sua morte. Cruz e ressurreição vão sempre unidas no mesmo destino redentor. Pela cruz 
se vai à glória. O cortejo dos nossos triunfos leva um crucificado. “Bendito o que vem em nome do Senhor”. 
Na hora do triunfo, o povo aclama, os chefes conspiram, Jesus chora. As glórias humanas são ilusórias. As 
lágrimas de Cristo são sal da graça e sabedoria. O cortejo de Ramos é nosso. Somos nós que passamos em 
triunfo, em vésperas de ser crucificados. Completa-se hoje em nós o que falta à paixão de Cristo. O Cristo 
sofredor hoje sou eu, é cada homem, carregando o peso da vida. “Se eles se calarem, gritarão as pedras.” 
Se os cristãos se calassem, até as pedras da rua haviam de gritar. O nosso caminho de glórias é Cristo. Com 
Ele, revestidos de humildade e mansidão, vamos andar os mesmos passos para a casa do Pai.

 como vedes, não praticou nada que  
 mereça a morte.

 Vou, portanto, soltá‑l’o, depois de  
 o mandar castigar».

n Pilatos tinha obrigação de lhes soltar 
 um preso

 por ocasião da festa.
 e todos se puseram a gritar:
r «Mata esse e solta‑nos Barrabás».
n Barrabás tinha sido metido na cadeia
 por causa de uma insurreição desencadeada  

 na cidade
 e por assassínio.
 de novo Pilatos lhes dirigiu a palavra,
 querendo libertar Jesus.
 Mas eles gritavam:
r «crucifica‑o! crucifica‑o!».
n Pilatos falou‑lhes pela terceira vez:
r «Mas que mal fez este homem?
 Não encontrei n’ele nenhum motivo  

 de morte.
 Por isso vou soltá‑l’o, depois de  

 o mandar castigar».
n Mas eles continuavam a gritar,
 pedindo que fosse crucificado,
 e os seus clamores aumentavam  

 de violência.
 então Pilatos decidiu fazer o que eles  

 pediam: 
 soltou aquele que tinha sido metido  

 na cadeia
 por insurreição e assassínio,
 como eles reclamavam,
 e entregou‑lhes Jesus para o que  

 eles queriam.

 Quando o conduziam,
 lançaram mão de um certo simão de cirene,
 que vinha do campo,
 e puseram‑lhe a cruz às costas,
 para a levar atrás de Jesus.

 seguia‑o grande multidão de povo
 e mulheres que batiam no peito
 e se lamentavam, chorando por ele.
 Mas Jesus voltou‑se para elas e disse‑lhes:
J «Filhas de Jerusalém, não choreis por Mim
 chorai antes por vós mesmas e pelos  

 vossos filhos.
 Pois dias virão em que se dirá:
 ‘Felizes as estéreis, os ventres que  

 não geraram
 e os peitos que não amamentaram’.
 começarão a dizer aos montes:  

 ‘caí sobre nós’;
 e às colinas: ‘cobri‑nos’.
 Porque se tratam assim a madeira verde,
 que acontecerá à seca?».
n levavam ainda dois malfeitores
 para serem executados com Jesus.

 Quando chegaram ao lugar chamado  
 calvário,

 crucificaram‑n’o a ele e aos malfeitores,
 um à direita e outro à esquerda.
 Jesus dizia:
J «Pai, perdoa‑lhes, porque não sabem 

 o que fazem».
n depois deitaram sortes,
 para repartirem entre si as vestes de Jesus.
 o povo permanecia ali a observar.
 Por sua vez, os chefes zombavam e diziam:
r «salvou os outros: salve‑se a si mesmo,
 se é o Messias de deus, o eleito».
n Também os soldados troçavam d’ele;
 aproximando‑se para lhe oferecerem  

 vinagre, diziam:
r «se és o rei dos Judeus, salva‑Te a Ti mesmo».
n Por cima d’ele havia um letreiro:
 «este é o rei dos Judeus».
 entretanto, um dos malfeitores que tinham  

 sido crucificados
 insultava‑o, dizendo:

r «Não és Tu o Messias?
 salva‑Te a Ti mesmo e a nós também».
n Mas o outro, tomando a palavra, 

 repreendeu‑o:
r «Não temes a deus,
 tu que sofres o mesmo suplício?
 Quanto a nós, fez‑se justiça,
 pois recebemos o castigo das nossas  

 más acções.
 Mas ele nada praticou de condenável».
n e acrescentou:
r «Jesus, lembra‑Te de mim,
 quando vieres com a tua realeza».
n Jesus respondeu‑lhe:
J «em verdade te digo: Hoje estarás comigo 

 no Paraíso».
n era já quase meio‑dia,
 quando as trevas cobriram toda a terra,
 até às três horas da tarde,
 porque o sol se tinha eclipsado.
 o véu do templo rasgou‑se ao meio.
 e Jesus exclamou com voz forte:
J «Pai, em tuas mãos entrego o 

 meu espírito».
n dito isto, expirou.

 Vendo o que sucedera,
 o centurião deu glória a deus, dizendo:
r «realmente este homem era justo».
n e toda a multidão que tinha assistido 

 àquele espectáculo,
 ao ver o que se passava, regressava batendo  

 no peito.
 Todos os conhecidos de Jesus,
 bem como as mulheres que  

 o acompanhavam
 desde a galileia,
 mantinham‑se à distância, observando  

 estas coisas.

Palavra da salvação
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Paulo, na segunda leitura, resume o caminho da 
redenção com dois verbos: «aniquilou‑se» e 
«humilhou‑se» a si mesmo (Flp 2,7.8). estes dois 
verbos indicam‑nos até que extremos chegou o 
amor de deus por nós. Jesus aniquilou -Se a Si 
mesmo: renunciou à glória de Filho de deus e 
tornou‑se Filho do homem, solidarizando‑se em 
tudo connosco — que somos pecadores — ele que 
é sem pecado. e não só… Viveu entre nós numa 
«condição de servo» (v. 7): não de rei, nem de 
príncipe, mas de servo. Para isso, humilhou-Se e 
o abismo da sua humilhação, que a semana santa 
nos mostra, parece sem fundo.

o primeiro gesto deste amor «até ao fim» 
(Jo 13,1) é o lava‑pés. «o senhor e o Mestre» (Jo 
13,14) abaixa‑se até aos pés dos discípulos, como 
somente os servos faziam. Mostrou‑nos, com o 
exemplo, que temos necessidade de ser alcança‑
dos pelo seu amor, que se inclina sobre nós; não 
podemos prescindir dele, não podemos amar, sem 
antes nos deixarmos amar por ele, sem experimen‑

tar a sua ternura surpreendente e sem aceitar que 
o verdadeiro amor consiste no serviço concreto.

Mas isto é apenas o início. a humilhação 
que Jesus sofre, torna‑se extrema na Paixão: é ven‑
dido por trinta moedas de prata e traído com um 
beijo por um discípulo que escolhera e chamara 
amigo. Quase todos os outros fogem e abando‑
nam‑No; Pedro renega‑o três vezes no pátio do 
sinédrio. Humilhado na alma com zombarias, 
insultos e escarros, sofre no corpo violências atro‑
zes: as cacetadas, a flagelação e a coroa de espi‑
nhos tornam irreconhecível o seu aspecto. sofre 
também a infâmia e a iníqua condenação das 
autoridades, religiosas e políticas: é feito pecado 
e reconhecido injusto. depois, Pilatos envia‑o a 
Herodes, e este devolve‑o ao governador romano: 
enquanto lhe é negada toda a justiça, Jesus sente 
na própria pele também a indiferença, porque 
ninguém quer assumir para si a responsabilidade 
do seu destino. e penso em tantas pessoas, tantos 
marginalizados, tantos deslocados, tantos refugia‑
dos, de cujo destino muitos não querem assumir a 

Fala o PaPa FraNcisco 

Homilia

domingo de ramos na Paixão,  

dia Mundial da Juventude

Praça de são Pedro

20 de Março de 2016

«o senhor não nos salvou com  
uma entrada triunfal nem por meio de 

milagres prestigiosos. Jesus aniquilou-se  
a si mesmo: renunciou à glória de Filho  
de deus e tornou-se Filho do homem, 

solidarizando-se em tudo connosco  
— que somos pecadores.»

«Bendito seja o que vem em nome do Senhor» (cf. 
Lc 19,38): gritava em festa a multidão de Jerusa‑
lém, ao receber Jesus. Fizemos nosso aquele entu‑
siasmo: agitando ramos de palmeira e de oliveira, 

exprimimos o nosso louvor e alegria e o desejo de 
receber Jesus que vem a nós. Na realidade, como 
entrou em Jerusalém, assim deseja entrar nas 
nossas cidades e nas nossas vidas. como fez no 
evangelho — montando um jumentinho —, ele 
vem a nós humildemente, mas vem «em nome do 
senhor»: com a força do seu amor divino, perdoa 
os nossos pecados e reconcilia‑nos com o Pai e com 
nós mesmos.

Jesus fica contente com a manifestação popu‑
lar de afecto da multidão, e quando os fariseus o 
convidam a fazer calar as crianças e os outros que 
o aclamam, responde: «se eles se calarem, gritarão 
as pedras» (Lc 19,40). Nada poderia deter o entu‑
siasmo pela entrada de Jesus; que nada nos impeça 
de encontrar n’ele a fonte da nossa alegria, a ver‑
dadeira alegria, que permanece e dá a paz; pois só 
Jesus nos salva das amarras do pecado, da morte, 
do medo e da tristeza.

entretanto, a liturgia de hoje ensina‑nos que 
o senhor não nos salvou com uma entrada triunfal 
nem por meio de milagres prestigiosos. o apóstolo 

responsabilidade. a multidão, que pouco antes o 
aclamara, troca os louvores por um grito de con‑
denação, preferindo que, em vez d’ele, seja liber‑
tado um assassino. chega assim à morte de cruz, 
a mais dolorosa e vergonhosa, reservada para os 
traidores, os escravos e os piores criminosos. Mas 
a solidão, a difamação e o sofrimento não são 
ainda o ponto culminante do seu despojamento. 
Para ser solidário connosco em tudo, na cruz expe‑
rimenta também o misterioso abandono do Pai. 
No abandono, porém, reza e entrega‑se: «Pai, 
nas tuas mãos entrego o meu espírito» (Lc 23,46). 
suspenso no patíbulo, além da zombaria, enfrenta 
ainda a última tentação: a provocação para descer 
da cruz, vencer o mal com a força e mostrar o 
rosto dum deus poderoso e invencível. Mas Jesus, 
precisamente aqui, no ápice da aniquilação, revela 
o verdadeiro rosto de deus, que é misericórdia. 
Perdoa aos seus algozes, abre as portas do paraíso 
ao ladrão arrependido e toca o coração do cen‑
turião. se é abissal o mistério do mal, infinita é 

a realidade do amor que o atravessou, chegando 
até ao sepulcro e à morada dos mortos, assumindo 
todo o nosso sofrimento para o redimir, levando 
luz às trevas, vida à morte, amor ao ódio.

Pode parecer‑nos muito distante o modo de 
agir de deus, que se aniquilou por nós, quando 
vemos que já sentimos tanta dificuldade para nos 
esquecermos um pouco de nós mesmos. ele vem 
salvar‑nos, somos chamados a escolher o seu cami‑
nho: o caminho do serviço, da doação, do esque‑
cimento de nós próprios. Podemos encaminhar‑nos 
por esta estrada, detendo‑nos nestes dias a con‑
templar o crucificado: é «a cátedra de deus». con‑
vido‑vos, nesta semana, a contemplar com frequên‑
cia esta «cátedra de deus», para aprender o amor 
humilde, que salva e dá a vida, para renunciar ao 
egoísmo, à busca do poder e da fama. com a sua 
humilhação, Jesus convida‑nos a caminhar por esta 
estrada. Fixemos o olhar n’ele, peçamos a graça de 
compreender pelo menos algo da sua aniquilação 
por nós; e assim, em silêncio, contemplemos o mis‑
tério desta semana. ☐



AgENdA PArA AbrIl

dia 07 ·  bodas de Ouro Sacerdotais 
do Pe. José Maia · 
10h00 · eucaristia da catequese 
12h00 · eucaristia solene 
13h30 · almoço‑convívio (centro social, 
com inscrição na secretaria da paróquia)

Semana Santa

dia 14 ·  domingo de ramos · 10h00 · Procissão 
de ramos (escola 2+3 areosa)

dia 15 ·  bênção das Famílias · 21h30 · cripta
dia 16 ·  Celebração Jovem · 21h30
dia 17 ·  Celebração Penitencial · 21h30
dia 18 ·  Quinta-feira Santa · 10h00 · sé catedral

21h30 · igreja da areosa
dia 19 ·  Sexta-feira Santa · 18h00 · adoração 

do senhor
dia 20 ·  Sábado Santo · 21h30 · Vigília Pascal

dia 21 ·  domingo de Páscoa · Visita Pascal · saída 
da igreja às 9h15, chegada às 12h00

ENCONtrOS dE  FOrMAçãO E  OrAçãO

domingos · grupo do crisma de adultos 
(interrompe as actividades após 7 de abril e 
retoma‑as em 28 de abril) · 11h00
Quartas-feiras · renovamento carismático · 
capela do santíssimo · 15h00
Segundas terças-feiras do mês · Movimento 
esperança e Vida · 15h00

EuCArISt IAS

domingo · 8h00, 10h00, 12h00 e 19h00
Segunda a sexta-feira · 8h00 e 19h30
Sábado · 8h00 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
www.paroquia‑areosa.pt
www.facebook.com/igrejansareosa
segunda a sexta‑feira · 9h30–12h00 e  
14h30–18h00

INSt ItuIçõES dA PAróquIA

Centro Social Areosa · 225 484 821
www.centrosocialareosa.pt/
Jardim Infantil e Salas de Estudo Pio XII · 
225 490 515
www.pioxii.pt/
Escola de Música Santa Cecília · 225 488 003
www.musicasantacecilia.net/
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
www.agr740areosa.org/

•

Boletim “Pedras Vivas” 
boletimparoquial@paroquia‑areosa.pt

8 · Pedras Vivas online 238 · Paróquia de Nossa senhora da areosa 

•

confrontarem sobre as questões relativas à di‑

ferença entre identidade masculina e feminina, 

à reciprocidade entre homens e mulheres e à 

homossexualidade.”

a exortação convida a superar os “tabus” 

sobre o sexo e a sexualidade, que são apresenta‑

dos como “um dom de deus”, com o propósito 

de “amar‑se e gerar vida”. “a igreja precisa do 

vosso entusiasmo, das vossas intuições, da vossa 

fé. Fazeis‑nos falta! e quando chegardes onde 

nós ainda não chegámos, tende paciência para 

esperar por nós”, conclui o Papa.

a exortação apostólica pós‑sinodal “cristo 

Vive”, dividida em nove capítulos e 299 pon‑

tos, foi assinada a 25 de março no santuário 

mariano do loreto (itália), na sequência do  sí‑

nodo  dos  Bispos  dedicado às novas gerações, 

que decorreu em outubro de 2018, desejando 

que a igreja ouça os jovens e os ajude a encon‑

trar o seu caminho de vida.

OC

Dez conselhos do Papa para os  
jovens de todo o mundo

02 abr 2019 (Ecclesia) — o Vaticano publicou hoje 

a exortação apostólica “cristo Vive” do Papa Fran‑

cisco, recolhendo as conclusões da assembleia do 

sínodo dos Bispos que decorreu em outubro de 

2018, sobre a igreja católica e as novas gerações, 

num texto em que Francisco entra em diálogo 

muito fraterno com os jovens de todo o mundo.

1  “Tantos jovens, em muitas 

partes do globo, têm saído para as ruas 

para manifestar o desejo de uma civiliza-

ção mais justa e fraterna. Os jovens saem 

à rua. São jovens que querem ser prota-

gonistas da mudança. Por favor, não dei-

xeis que outros sejam os protagonistas da 

mudança. Sois vós que tendes o futuro.

2  “A oração é um desafio e uma 

aventura. E que aventura! Permite que O 

conheçamos cada vez melhor, que entre-

mos na Sua densidade e que cresçamos 

numa união cada vez mais forte.

3  “Tu tens de descobrir quem és 

e de desenvolver a tua forma própria de 

ser santo, para lá daquilo que disserem 

os demais. Chegar a ser santo é chegar a 

ser mais plenamente tu próprio, e ser esse 

que Deus quis sonhar e criar, não uma 

fotocópia.

4  “Procura, antes, esses espa-

ços de calma e de silêncio que te permi-

tam reflectir, orar, olhar melhor o mundo 

que te rodeia, e então sim, com Jesus, 

poderás reconhecer qual é a tua vocação 

nesta Terra.

5  “Fazei barulho, deitai fora os 

medos que vos paralisam, para que não vos 

convertais em jovens mumificados. Vivei! 

Entregai-vos ao melhor da vida! Abri a 

porta da gaiola e saí a voar! Por favor, não 

vos reformeis antes do tempo.

6  “Enquanto lutas para dar 

forma aos teus sonhos, vive plenamente o 

hoje, entrega -lhe tudo, e enche cada mo-

mento de amor. Porque é verdade que este 

dia da tua juventude pode ser o último, e 

então vale a pena vivê-lo com toda a garra 

e com toda a profundidade possível.

7  “A amizade não é uma re-

lação fugaz ou passageira, mas estável, 

firme, fiel, que amadurece com o passar do 

tempo. É uma relação de afecto que nos 

faz sentir unidos e, ao mesmo tempo, é um 

amor generoso, que nos leva a procurar o 

bem do amigo.

8  “O teu desenvolvimento es-

piritual manifesta-se, antes de mais, cres-

cendo no amor fraterno, generoso, mise-

ricordioso (...). Oxalá vivas cada vez mais 

esse «êxtase» que é sair de ti mesmo para 

procurar o bem dos outros, até dar a vida.

9  “Queridos jovens, não aceiteis 

que usem a vossa juventude para fomentar 

uma vida superficial, que confunde a be-

leza com a aparência.

10  “O modelo de be-

leza é um modelo juvenil, mas estejamos 

atentos, porque isso não é um elogio para 

os jovens. Significa apenas que os adul-

tos querem roubar juventude para si, e 

não que respeitam, amam e cuidam dos 

jovens.

(Notícias — continuação da p. 5)


