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«Enquanto os abençoava, foi elevado ao céu»

e d i T o r i a l

Em missão, na oração

realizou-se na passada sexta-feira a procissão de 
encerramento do Mês de Maria aqui no Porto.

depois de uma semana assinalada pela deso-
ladora adesão da população nacional às eleições 
europeias, acabou por lhe servir de contraste, mos-
trando que os cidadãos não estão tão alheados das 
grandes questões sociais como alguns analistas polí-
ticos pretendem afirmar — sim, porque não é possí-
vel dissociar uma vida cristã vivida na sua plenitude 
das mais profundas preocupações sociais e políticas.

infelizmente, o afastamento da União europeia 
da matriz cristã que deveria estar indissociavel-
mente ligada a qualquer projecto paneuropeu tem 
vindo a revelar as mais nefastas consequências, não 
só do ponto de vista económico e social, facilitando 
a degradação das condições de vida e as legítimas 
expectativas de uma larga franja das mais vulnerá-
veis populações europeias, mas do próprio ponto de 
vista político, promovendo o aprofundamento das 
cisões que estão na origem de todos os extremismos 
— tanto os de direita como os de esquerda, que 
não são de perfil menos violento e radical, embora 
actual mente pareçam relativamente domados por 
uma agenda libertária simpática a muitos dos arau-
tos neoliberais do lado oposto do espectro político.

Ter presenciado o longo desfile de vários milha-
res de pessoas em oração, entre as quais se conta-
vam desde pais e mães com os seus filhos ainda de 
colo a intrépidos idosos que não temeram deixar o 
conforto dos lares para percorrer vários quilómetros 
apoiados numa frágil bengala, além de pessoas de 
todas as origens e condições sociais, não pode ter 
deixado de encher os corações de quantos procu-
ram uma solução pacífica para esta europa perdida 
nos mean dros de um egoísmo, esse sim, capaz de 
derrubar todas as fronteiras.

estamos convictos que é de exemplos como 
estes que está o mundo carente. Numa era em que 
até à exaustão passaram a erigir-nos heróis da alta 
finança e em que figuras como ghandi, Martin lu-
ther King ou o papa João Paulo ii são discretamente 
arrumadas na galeria de retratos de uma história 
que dizem ter chegado ao epílogo, não é apenas de 
grandes causas morais que todos estamos carentes, 
mas, sobretudo, de quem as seja capaz de liderar 
com um carisma de Paz transversal.

Neste ano Missionário, todos nós podemos 
— todos nós devemos ! — dar as mãos e mostrar 
como os cristãos têm de estar na linha da frente de 
qualquer projecto de Paz e Fraternidade de grande 
escala. Todos os dias nos chegam notícias dos már-
tires que lá fora vão caindo em nome desse ideal. 
Por aqui, pede-se-nos o testemunho público de ora-
ção que muitos decidiram aceitar na passada sexta-
-feira. graças a deus, puderam encher-se algumas 
ruas. Para a próxima, seria bom que se pudessem 
encher muitas praças e avenidas.

PM

Comentário
A Ascensão é o termo glorioso do mistério de Cristo. Desde Belém ao Calvário, tudo era ascensão e subida pelos 
caminhos secretos da vontade do Pai. Chegou a hora da posse definitiva, da exaltação suprema. A Ascensão do 
Senhor proclama o domínio absoluto de Cristo sobre todas as coisas. Deus tudo submeteu a seus pés e pô-lo 
acima de todo o nome. Subindo ao céu, Cristo torna-se o centro da história. Tudo sobe, tudo converge por Ele 
e para Ele. “Elevou-se à vista deles”. A Ascensão de Cristo ao Céu celebra a plenitude do homem e da vida. 
Cristo é a nossa plenitude e dele todos nós recebemos. “Vou preparar-vos um lugar”. Cristo continua na glória o 
ofício de Redentor. “Quero que, onde Eu estou, estejam eles também”. “Uma nuvem escondeu-O a seus olhos”. 
Começa o tempo da fé. A Igreja é a divina presença do Senhor. “Vós sois testemunhas de tudo isto”. A Ascensão 
envia-nos ao mundo a levar a verdade contemplada. A contemplação leva à ação.

Pietro Perugino, Ascensão, 1498

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«está escrito que o Messias havia de sofrer
e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia
e que havia de ser pregado em seu nome
o arrependimento e o perdão dos pecados
a todas as nações, começando por Jerusalém.
Vós sois testemunhas disso.
eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai.
Por isso, permanecei na cidade,
até que sejais revestidos com a força do alto».
depois Jesus levou os discípulos até junto de Betânia
e, erguendo as mãos, abençoou-os.
enquanto os abençoava,
afastou-se deles e foi elevado ao céu.
eles prostraram-se diante de Jesus,
e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria.
e estavam continuamente no templo, bendizendo a deus.

Palavra da salvação

Pedras Vivas



antes de se separar dos seus amigos, Jesus, 
referindo-se ao evento da sua morte e ressurrei-
ção, dissera-lhes: «disto sois testemunhas» (v. 48). 
isto é os discípulos, os apóstolos são testemunhas 
da morte e da ressurreição de cristo, naquele dia, 
também da ascensão de cristo. com efeito, depois 
de ter visto o seu senhor subir ao céu, os discípu-
los voltaram à cidade como testemunhas que com 
alegria anunciam a todos a vida nova que vem do 
crucificado ressuscitado, em cujo nome «se prega 
a penitência e a remissão dos pecados a todas as 
nações» (v. 47). este é o testemunho — oferecido 
não só com palavras mas também com a vida diá-
ria — o testemunho que todos os domingos deveria 
sair das nossas igrejas para entrar durante a semana 
nas casas, nos escritórios, na escola, nos lugares 
de encontro e de divertimento, nos hospitais, nas 
prisões, nas casas para idosos, nos locais cheios de 
imigrantes, nas periferias da cidade... devemos ofe-
recer este testemunho todas as semanas: cristo está 

connosco; Jesus subiu ao céu, está connosco; cristo 
está vivo!

Jesus garantiu que neste anúncio e teste-
munho seremos «revestidos de poder que vem do 
alto» (v. 49), ou seja, com a força do espírito santo. 
eis o segredo desta missão: a presença entre nós 
do senhor ressuscitado, que com o dom do espí-
rito continua a abrir a nossa mente e o nosso cora-
ção, para anunciar o seu amor e a sua misericórdia 
também nos âmbitos mais refratários das nossas 
cidades. o espírito santo é o verdadeiro artífice do 
multiforme testemunho que a igreja e cada batizado 
oferece no mundo. Portanto, nunca podemos des-
cuidar o recolhimento na oração para louvar a deus 
e invocar o dom do espírito. Nesta semana, que nos 
leva à festa do Pentecostes, permaneçamos espiri-
tualmente no cenáculo, junto com a Virgem Maria, 
para receber o espírito santo. [...] ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

Regina Coeli

ascensão do senhor

Praça de são Pedro

8 de Maio de 2016

«na ascensão de Jesus, o  
crucificado Ressuscitado, há a promessa  

da nossa participação na plenitude  
de vida junto de deus»

Hoje, na itália e noutros países, celebra-se a ascen-
são de Jesus ao céu, ocorrida quarenta dias depois 
da Páscoa. contemplamos o mistério de Jesus que 
deixa o nosso espaço terreno para entrar na ple-
nitude da glória de deus, levando consigo a nossa 
humanidade. isto é, nós, a nossa humanidade, 
entra pela primeira vez no céu. o evangelho de 

lucas mostra-nos a reação dos discípulos diante do 
senhor que «se separou deles e foi arrebatado ao 
céu» (24,51). Não sentiram dor nem perplexidade, 
mas «depois de o terem adorado, voltaram para 
Jerusalém com grande júbilo» (v.  52). É o regresso 
de quem já não teme a cidade que rejeitou o Mestre, 
que presenciou a traição de Judas e a negação de 
Pedro, viu a dispersão dos discípulos e a violência de 
um poder que se sentia ameaçado.

a partir daquele dia, para os apóstolos e para 
cada discípulo de cristo foi possível viver em Jeru-
salém e em todas as cidades do mundo, inclusive 
naquelas mais atribuladas pela injustiça e violência, 
porque acima de cada cidade há o mesmo céu e 
cada habitante pode erguer os olhos com esperança. 
Jesus, deus, é homem verdadeiro, com o seu corpo 
de homem no céu! e esta é a nossa esperança, é 
ainda nossa, e sentimo-nos firmes nesta esperança 
se olharmos para o céu.

Neste céu reside o deus que se revelou tão 
próximo que até assumiu o rosto de um homem, 
Jesus de Nazaré. ele permanece sempre o deus-con-
nosco — recordemos isto: emanuel, deus connosco 
— e não nos deixa sós! Podemos olhar para o alto 
e reconhecer o nosso futuro. Na ascensão de Jesus, 
o crucificado ressuscitado, há a promessa da nossa 
participação na plenitude de vida junto de deus.
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40 ANOS DA PARÓQUIA DE 
NOSSA SENHORA DA AREOSA

— O caminho faz-se caminhando —

O CPM na Paróquia da Areosa

o 9.º capítulo desta série é dedicado a uma inicia-

tiva de grande importância para as famílias — o 

Centro de Preparação para o Matrimónio (cPM). 

com uma actividade importante na nossa paróquia, 

integra-se no âmbito da Pastoral Familiar, que inclui 

outros movimentos, como o grupo de casais e o 

grupo esperança e Vida.

desde o início, os leigos desta comunidade 

foram dizendo sim a todos os desafios que lhes iam 

sendo propostos, e a partir da década de 90 come-

çaram a surgir casais que se dispuseram a preparar 

noivos para o matrimónio.

o primeiro cPM da paróquia da areosa foi 

anunciado no jornal Pedras Vivas em Março de 

1992 e salientava, entre outras coisas, que os casais 

de noivos que se propõem receber o sacramento do 

matrimónio o deveriam fazer com plena consciên-

cia e pleno conhecimento do ato que iriam realizar. 

seria para estes noivos enriquecedor ter uma pa-

norâmica mais alargada do que poderia ser a sua 

vida após o casamento e das dificuldades que iriam 

encontrar para mais facilmente as poderem resolver. 

e de onde poderia vir a fonte desta riqueza? a partir 

da experiência de casais que, cheios de alegria e boa 

vontade, se dispusessem a dar testemunho da sua 

vida em casal, dos esforços que tivessem realizado 

e dos meios que tivessem utilizado para que o seu 

“amor” crescesse a cada dia e pudessem ter sido 

no mundo o rosto vivo do amor do Pai. este in-

tercâmbio entre casais e noivos é verdadeiramente 

enriquecedor e faz nascer no grupo um gratificante 

sentimento de amizade. 

esse cPM teve como assistente o Pe. domingos 

que, sublinhando o carácter cristão do Matrimónio, 

enriqueceu os encontros dando-lhes uma tónica e 

dinâmica de juventude. Nesse ano de 1992 realiza-

ram-se dois outros cursos, em Junho e em outubro. 

Foi também assistente o nosso saudoso Pe. luís que, 

apesar da idade, era um jovem de espírito e comu-

nicava muita alegria e sabedoria. Já mais tarde, pas-

sou a estar connosco o Pe. Maia, que continua a 

acompanhar o cPM no presente.

estes encontros continuaram a realizar-se, e 

mais tarde, em 1994, surge no jornal Pedras Vivas 

outra notícia sobre a realização de mais um cPM 

onde se lê: “cada curso realiza-se dentro do se-

guinte esquema: cada um dos casais da equipa cPM 

dá o seu testemunho de vida, há tempos de diálogo 

entre casais e noivos e também um reconfortante 

momento de lazer com um cafezinho, entremeado 

por dois dedos de conversa amena, que é sempre 

geradora de um maior clima de abertura e amizade.” 

É de salientar o relevo que se dá à presença de um 

casal de médicos. Foram vários ao longo do tempo, 

e nesse cPM tivemos a dra. sofia e o dr. João Pedro, 

que continuaram presentes ao longo dos anos para 



falar de aspetos técnicos ligados à sexualidade 

do casal e elucidando os noivos sobre os di-

versos métodos disponíveis para o exercício 

de uma paternidade consciente e responsável. 

deu-se também destaque nessa notícia a al-

guns testemunhos dos próprios noivos, como:

”as experiências transmitidas pelos ca-

sais fizeram-nos refletir sobre a futura vida em 

casal. Foi uma ajuda a reflexão sobre vários 

assuntos, em especial o diálogo em casal.”

“Foi bom tomar conhecimento de que 

há sempre alguém importante junto do 

casal, deUs!”

“acho que nos dá muita coragem ouvir os casais 

contando as suas experiências de vida. conseguiram 

transmitir que o casamento pode e deve ser uma expe-

riência muito bonita.”

como sempre, muito mais haveria para contar 

sobre esta actividade que se tem mantido ao longo de 

tantos anos, e é bom hoje encontrar tantos casais que 

se cruzaram connosco com os seus filhos na catequese. 

os sorrisos e os abraços mostram sempre a importância 

dessa experiência.

a partilha de vida dos casais que vão dar o seu tes-

temunho aos noivos cria laços de amizade que não se 

esquecem. a todos os casais agradeço a dedicação, a 

alegria e o espírito de sacrifício com que se dedicam a 

este trabalho imprescindível para que a família seja uma 

realidade de profunda beleza que nada nem ninguém 

sejam capazes de destruir.

os tempos vão passando, todos ficam mais velhos e 

alguns até já partiram para a casa do Pai, mas tudo se 

renova e novas gerações continuam a dar o seu melhor 

neste trabalho com renovado empenho e entusiasmo. 

o cPM continua em força a nível nacional e na nossa 

paróquia, com casais empenhados e até com responsabi-

lidades a nível diocesano e nacional. dão testemunho da 

própria vida e fazem com os noivos um caminho de refle-

xão, ouvindo igualmente as preocupações e experiências 

destes. Que o deus do amor a todos possa recompensar 

e ajudar na sua caminhada.

“cantai ao seNHor, bendizei o seu nome, porque 

ele afugenta de nossa casa as dores, lágrimas e angústias 

causadas por tantos Herodes que lutam por matar nos-

sos sonhos de paz. ele nos dá força para gritar ao mundo 

que ser FaMÍlia é uma missão apaixonante!”

Definição de CPM

segundo os seus estatutos, o cPM (centro de Prepara-

ção para o Matrimónio) é um serviço da igreja católica 

de base paroquial, aberto a crentes e não crentes e “tem 

como finalidade principal a promoção de sessões de pre-

paração de noivos para o matrimónio, através de uma 

pedagogia e metodologia próprias, baseadas na revisão 

de vida e no testemunho vivencial de casais católicos, 

assistidos por sacerdotes e apoiados na reflexão e diá-

logo conjugais.”

a sigla cPM é muitas vezes associada à ideia de 

“curso de preparação para o património”. Um sacerdote 

que foi assistente dos cPM a nível nacional fez ques-

tão de sublinhar que se trata de muito mais do que um 

“curso de noivos”, como se convencionou chamar nal-

gumas zonas do país. “É um serviço em igreja que se 

presta a outros, um trabalho de leigos para leigos, de 

casais para noivos que se vão casar. É, sobretudo, uma 

partilha de vida de casais que estão dispostos a ajudar 

aqueles que desejam contrair matrimónio. Nos CPM 

não se julga, não se ensina e não se aconselha, é da 

vida que se fala.”

Metodologia

a metodologia do cPM assenta em três pilares funda-

mentais: 1) revisão de vida dos casais que vão dar o seu 

testemunho de vida aos noivos; 2) trabalho de reflexão 

com os noivos; 3) testemunho vivencial dos casais. Ne-

nhum casal vai dar receitas — não há formulas mágicas 

na vida a dois. Vão testemunhar a própria vida e fazer 

com os noivos um caminho de reflexão, ouvindo igual-

mente as partilhas de vida destes.

História

durante a 2.ª guerra Mundial, em França, alguns casais 

preocupados com a desintegração de numerosas famílias 

e com a necessidade de aprofundar a sua espiritualidade 

conjugal, começaram a reunir-se e, com a ajuda de um 

sacerdote — o Pe. caffarel —, a compartilhar em equipa 

os pontos positivos e negativos da sua vida conjugal e 

familiar. Foi assim que surgiu o movimento das equipas 

de Nossa senhora (Équipes de Nôtre-Dame).

a experiência de trabalho em equipa nem sempre 

foi fácil. a maior dificuldade provinha da falta de hábitos 

de «falar» (dialogar) com o outro e, sobretudo, de saber 

«ouvi-lo». refletindo sobre esse facto, concluíram que 

nenhum dos casais tinha beneficiado de uma preparação 

adequada para o Matrimónio.

em 1952, o casal M. Pillias, em conjunto 

com outros e sob a orientação do Pe. alphonse 

d’Heilly, s.J., deixam as equipas de Nossa se-

nhora, debruçam-se sobre as carências espiri-

tuais e humanas evidenciadas pelos jovens que 

se apresentavam para contrair matrimónio e 

tentam dar-lhes resposta através de um meio 

acessível, cristão e pedagogicamente adequado. 

em 1956, depois de escolherem a temática e a 

pedagogia apropriadas, fundam o cPM. a metodologia e 

a pedagogia escolhidas, não obstante as adaptações de 

tempo e lugar, ainda mantêm as linhas mestras que esti-

veram na sua origem.

o cPM expandiu-se por vários países, e em Portugal 

existe desde 20 de Março de 1960.

Documentação

o novo livro Caminhada em Matrimónio, um guia para 

noivos e famílias inspira-se na exortação apostólica “a 

alegria do amor” do Papa Francisco para preparar o ma-

trimónio e acompanhar as famílias. Foi publicado pela 

Federação Portuguesa dos centros de Preparação para o 

Matrimónio (cPM) e apresentado no dia 8 de setembro 

de 2018 no centro Paulo Vi, em Fátima. Trata-se de um 

guião disponível tanto para aqueles que se desejam casar 

como para aqueles que já estão casados. os primeiros 

podem preparar de forma consciente a sua caminhada 

para o matrimónio, e os casais mais velhos podem rever, 

através da caminhada percorrida, a sua vida matrimonial.

José Manuel cabêda, destacado membro da nossa 

paróquia e coordenador da equipa que trabalhou este 

documento, falou aos jornalistas e recordou o facto de 

se tratar de um livro que procura “refletir as diferentes 

sensibilidades” sobre o tema e que recolheu contributos 

vindos de todo o país.

o coordenador da obra sublinhou ainda que o livro 

está pensado para chegar a todos os jovens que pensam 

contrair matrimónio e que procura ir ao encontro não só 

dos noivos mas também das famílias.

Encontros de Casais Novos

Para dar resposta à inquietação da igreja sobre os pro-

blemas que afetam os casais nos primeiros anos de vida, 

a equipa responsável diocesana do cPM tem em curso 

uma iniciativa para encontros de casais que tenham no 

máximo cinco anos de casados.

depois de fazerem parte de um cPM, os novos ca-

sais poderão assim encontrar o apoio necessário para 

perseverar na caminhada de Vida escolhida.

MMA

Fotos de grupo nas sessões de encerramento 
dos Centros de Preparação para o Matrimónio 
de 1992, 1994 e 2016.
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perigoso fenómeno dos jovens «eremitas sociais», que 
correm o risco de se alhear totalmente da sociedade. 
esta dinâmica dramática manifesta uma grave rutura 
no tecido relacional da sociedade, uma laceração que 
não podemos ignorar.

esta realidade multiforme e insidiosa coloca 
várias questões de caráter ético, social, jurídico, político, 
económico, e interpela também a igreja. enquanto cabe 
aos governos buscar as vias de regulamentação legal 
para salvar a visão originária duma rede livre, aberta e 
segura, é responsabilidade ao alcance de todos nós pro-
mover um uso positivo da mesma.

Naturalmente, não basta multiplicar as conexões, 
para ver crescer também a compreensão recíproca. 
então, como reencontrar a verdadeira identidade comu-
nitária na consciência da responsabilidade que temos 
uns para com os outros inclusive na rede on-line?

«Somos membros uns dos outros»

Pode esboçar-se uma resposta a partir de uma ter-
ceira metáfora — o corpo e os membros — usada por 
são Paulo para falar da relação de reciprocidade entre 
as pessoas, fundada num organismo que as une. «Por 
isso, despi-vos da mentira e diga cada um a verdade ao 
seu próximo, pois somos membros uns dos outros» (Ef 
4,25). o facto de sermos membros uns dos outros é a 
motivação profunda a que recorre o apóstolo para nos 
exortar a despir-nos da mentira e dizermos a verdade: a 
obrigação de preservar a verdade nasce da exigência de 
não negar a mútua relação de comunhão. com efeito, 
a verdade revela-se na comunhão; ao contrário, a men-
tira é recusa egoísta de reconhecer a própria pertença 
ao corpo; é recusa de se dar aos outros, perdendo assim 
o único caminho para se reencontrar a si mesmo.

a metáfora do corpo e dos membros leva-nos a 
refletir sobre a nossa identidade, que se funda sobre 
a comunhão e a alteridade. como cristãos, todos nos 
reconhecemos como membros do único corpo cuja 
cabeça é cristo. isto ajuda-nos a não ver as pessoas 
como potenciais concorrentes, considerando os pró-
prios inimigos como pessoas. Já não tenho necessidade 
do adversário para me autodefinir, porque o olhar de 
inclusão, que aprendemos de cristo, faz-nos descobrir 
a alteridade de modo novo, ou seja, como parte inte-
grante e condição da relação e da proximidade.

Uma tal capacidade de compreensão e comuni-
cação entre as pessoas humanas tem o seu fundamento 
na comunhão de amor entre as Pessoas divinas. deus 
não é solidão, mas comunhão; é amor e, consequente-
mente, comunicação, porque o amor sempre comunica; 
antes, comunica-se a si mesmo para encontrar o outro. 
Para comunicar connosco e se comunicar a nós, deus 
adapta-se à nossa linguagem, estabelecendo na histó-
ria um verdadeiro e próprio diálogo com a humanidade 
(cf. conc. ecum. Vat. ii, const. dogm. Dei Verbum, 2).

em virtude de termos sido criados à imagem e 
semelhança de deus, que é comunhão e comunicação-
-de-si, trazemos sempre no coração a nostalgia de 
viver em comunhão, de pertencer a uma comunidade. 
como afirma são Basílio, «nada é tão específico da 
nossa natureza como entrar em relação uns com os 
outros, ter necessidade uns dos outros».[2]

a descobrir as suas potencialidades positivas. a figura 
da rede convida-nos a refletir sobre a multiplicidade de 
percursos e de nós que, na falta de um centro, uma 
estrutura de tipo hierárquico, uma organização de tipo 
vertical, asseguram a sua consistência. a rede funciona 
graças à comparticipação de todos os elementos.

reconduzida à dimensão antropológica, a metá-
fora da rede lembra outra figura densa de significa-
dos: a comunidade. Uma comunidade é tanto mais 
forte quando mais for coesa e solidária, animada por 
sentimentos de confiança e empenhada em objetivos 
compartilháveis. como rede solidária, a comunidade 
requer a escuta recíproca e o diálogo, baseado no uso 
responsável da linguagem.

No cenário atual, salta aos olhos de todos 
como a comunidade de redes sociais não é, automa-
ticamente, sinónimo de comunidade. No melhor dos 
casos, tais comunidades conseguem dar provas de 
coesão e solidariedade, mas frequentemente perma-
necem apenas agregados de indivíduos que se reco-
nhecem em torno de interesses ou argumentos cara-
terizados por vínculos frágeis. além disso, nas redes 
sociais a identidade funda-se muitas vezes na oposição 
ao outro, à pessoa estranha ao grupo: define-se mais 
a partir daquilo que divide do que daquilo que une, 
dando espaço à suspeita e à explosão de todo o tipo 
de preconceitos (étnico, sexual, religioso, e outros). 
esta tendência alimenta grupos que excluem a hete-
rogeneidade, alimentam no próprio ambiente digital 
um individualismo desenfreado, acabando às vezes 
por fomentar espirais de ódio. e, assim, aquela que 
deveria ser uma janela aberta para o mundo, se torna 
uma vitrine de exibição do próprio narcisismo.

“nas redes sociais a 
identidade funda-se 

muitas vezes na 
oposição ao outro

”a rede é uma oportunidade para promover o nosso 
encontro com os outros, mas pode também agravar 
o autoisolamento, como uma teia de aranha capaz de 
capturar. os adolescentes são quem está mais exposto 
à ilusão de que as redes sociais podem satisfazê-los 
completamente a nível relacional, até se chegar ao 

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO 
PARA O 53.º DIA MUNDIAL DAS 

COMUNICAÇÕES SOCIAIS
(2 de JUNHo de 2019)

“somos membros uns dos outros” (Ef 4, 25):
das comunidades de redes sociais à 

comunidade humana

Queridos irmãos e irmãs!

desde quando se tornou possível dispor da internet, 
a igreja tem sempre procurado que o seu uso sirva o 
encontro das pessoas e a solidariedade entre todos. 

com esta Mensagem, gostaria de vos convidar uma 
vez mais a refletir sobre o fundamento e a importância 
do nosso ser-em-relação e descobrir, nos vastos desa-
fios do atual panorama comunicativo, o desejo que o 
homem tem de não ficar encerrado na própria solidão.

as metáforas da «rede» e da «comunidade»

Hoje, o ambiente dos mass-media é tão invasivo que já 
não se consegue separar do círculo da vida quotidiana. 
a “rede” é um recurso do nosso tempo: uma fonte 
de conhecimentos e relações outrora impensáveis. 
contudo, numerosos especialistas, a propósito das 
profundas transformações impressas pela tecnologia 
às lógicas da produção, circulação e fruição dos con-
teúdos, destacam também os riscos que ameaçam a 
busca e a partilha duma informação autêntica à escala 
global. se é verdade que a internet constitui uma pos-
sibilidade extraordinária de acesso ao saber, verdade 
é também que se revelou como um dos locais mais 
expostos à desinformação e à distorção consciente e 
pilotada dos factos e relações interpessoais, a ponto 
de muitas vezes cair no descrédito.

É necessário reconhecer que se, por um lado, 
as redes sociais servem para nos conectarmos melhor, 
fazendo-nos encontrar e ajudar uns aos outros, por 
outro, prestam-se também a um uso manipulador dos 
dados pessoais, visando obter vantagens no plano 
político ou económico, sem o devido respeito pela 
pessoa e seus direitos. as estatísticas relativas aos mais 
jovens revelam que um em cada quatro adolescentes 
está envolvido em episódios de cyberbullying.[1]

Na complexidade deste cenário, pode ser útil 
voltar a refletir sobre a metáfora da rede, colocada ini-
cialmente como fundamento da internet para ajudar 
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EvangElho sEgundo são João
(Jo 20,19-23)

«assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós:  
Recebei o Espírito santo»

el greco, Pentecostes, c. 1597

TexTos l iTúrgicos

Solenidade do PenTeCoSTeS · ano C · 09-06-2019
Actos dos Apóstolos 2,1-11 — Salmo 103,1ab.24ac.29bc-30.31.34  

1.ª Carta aos Coríntios 12,3b-7.12-13 ou Carta aos Romanos 8,8-17 — S. João 20,19-23 ou 14.,15-16.23a-26

Comentário
Pentecostes é o complemento e plenitude do mistério pascal. Há um vínculo essencial entre o envio do Espírito 
e a Ressurreição de Jesus. O Espírito Santo não tinha ainda sido dado a ninguém porque Jesus ainda não tinha 
ressuscitado. “Estavam todos reunidos”. É a festa da Igreja, o seu aniversário. O dia de Pentecostes foi o seu 
primeiro dia de missão redentora. “Sem o Espírito Santo o Evangelho é letra morta; a Igreja é uma simples 
organização”. Espírito Santo na Igreja é alma que lhe dá vida. “Também Eu vos envio a vós”. A vinda do Espí-
rito inaugura o tempo da Igreja. Cada dia é Pentecostes na Igreja. A Igreja é do Espírito. É Ele que levanta o 
vento e impele a barca e a faz chegar ao outro lado, nas horas de Deus. “Fomos batizados num só Espírito”. 
O Pentecostes é a festa de todo o cristão. Somos o templo de Deus, onde o Espírito Santo solta gemidos e 
reza. O Pentecostes inaugura a nova humanidade, onde tudo converge  para o Cristo ressuscitado. O Espírito 
Santo é o discreto animador de todo o mundo.

o panorama atual convida-nos, a todos 
nós, a investir nas relações, a afirmar — também 
na rede e através da rede — o caráter interpes-
soal da nossa humanidade. Por maior força de 
razão nós, cristãos, somos chamados a manifestar 
aquela comunhão que marca a nossa identidade 
de crentes. com efeito, a própria fé é uma rela-
ção, um encontro; e nós, sob o impulso do amor 
de deus, podemos comunicar, acolher e compre-
ender o dom do outro e corresponder-lhe.

É precisamente a comunhão à imagem da 
Trindade que distingue a pessoa do indivíduo. da 
fé num deus que é Trindade, segue-se que, para 
ser eu mesmo, preciso do outro. só sou verda-
deiramente humano, verdadeiramente pessoal, se 
me relacionar com os outros. com efeito, o termo 
pessoa conota o ser humano como «rosto», vol-
tado para o outro, comprometido com os outros. 
a nossa vida cresce em humanidade passando do 
caráter individual ao caráter pessoal; o caminho 
autêntico de humanização vai do indivíduo que 
sente o outro como rival para a pessoa que nele 
reconhece um companheiro de viagem.

do «like» ao «amen»

a imagem do corpo e dos membros recorda-nos 
que o uso das redes sociais é complementar do 
encontro em carne e osso, vivido através do corpo, 
do coração, dos olhos, da contemplação, da respi-
ração do outro. se a rede for usada como prolon-
gamento ou expectativa de tal encontro, então não 
se atraiçoa a si mesma e permanece um recurso 
para a comunhão. se uma família utiliza a rede 
para estar mais conectada, para depois se encon-
trar à mesa e olhar-se olhos nos olhos, então é um 
recurso. se uma comunidade eclesial coordena a 
sua atividade através da rede para depois celebrar 
juntos a eucaristia, então é um recurso. se a rede 
é uma oportunidade para me aproximar de casos 
e experiências de bondade ou de sofrimento dis-
tantes fisicamente de mim, para rezarmos juntos 
e, juntos, buscarmos o bem na descoberta daquilo 
que nos une, então é um recurso.

assim, podemos passar do diagnóstico à 
terapia: abrir o caminho ao diálogo, ao encontro, 
ao sorriso, ao carinho... esta é a rede que que-
remos: uma rede feita, não para capturar, mas 
para libertar, para preservar uma comunhão de 
pessoas livres. a própria igreja é uma rede tecida 
pela comunhão eucarística, onde a união não se 
baseia nos “gostos” [«likes»], mas na verdade, 
no «amen» com que cada um adere ao corpo de 
cristo, acolhendo os outros.

Papa Francisco, Vaticano, na Memória de 

são Francisco de sales, 24 de Janeiro de 2019

[1] Para circunscrever o fenómeno, será instituído um Observa-

tório Internacional sobre Cyberbullying, com sede no Vaticano.

[2] Grandes Regras, iii, 1: PG 31, 917. cf. Bento xVi, Mensagem 

para o XLIII Dia Mundial das Comunicações Sociais (2009).

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana,
estando fechadas as portas da casa
onde os discípulos se encontravam,
com medo dos judeus,
veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes:
«a paz esteja convosco».
dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado.
os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem  

o senhor.
Jesus disse-lhes de novo:
«a paz esteja convosco.
assim como o Pai Me enviou,
também eu vos envio a vós».
dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes:
«recebei o espírito santo:
àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão 

perdoados;
e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão retidos».

Palavra da salvação
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AgENDA PArA JuNHO

Dia 02 · solenidade da ascensão do senhor
Dia 09 · solenidade de Pentecostes

1.ª comunhão (catequese da semana)
Dia 16 · solenidade da santíssima Trindade

1.ª comunhão (catequese de domingo)
Dia 20 · corpo de deus – Procissão diocesana

Profissão de Fé
Dia 22 · conselho Paroquial de Pastoral · 9h15
Dia 29 · eucaristia de encerramento do 

ano Pastoral · 19h 
arraial Popular de s. Pedro

Em data a anunciar · Peregrinação anual 
(claretiana) a Fátima

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

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/

•

Mais informações em  
www.paroquia-areosa.pt

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

de reconhecer o outro como irmão, porque filho do 
mesmo Pai; e outros sinais semelhantes.

a tudo isto se contrapõe a condição de filhos, 
que é a nossa vocação primordial, é aquilo para 
que fomos feitos, o nosso «dNa» mais profundo 
mas que se arruinou e, para ser restaurado, exigiu 
o sacrifício do Filho Unigénito. do imenso dom de 
amor que é a morte de Jesus na cruz, brotou para 
toda a humanidade, como uma cascata enorme de 
graça, a efusão do espírito santo. Quem mergulha 
com fé neste mistério de regeneração, renasce para 
a plenitude da vida filial.

«Não vos deixarei órfãos». Neste dia, festa 
de Pentecostes, tais palavras de Jesus fazem-nos 
pensar também na presença maternal de Maria no 
cenáculo. a Mãe de Jesus está no meio da comuni-
dade dos discípulos reunida em oração: é memória 
vivente do Filho e viva invocação do espírito santo. 
É a Mãe da igreja. À sua intercessão, confiamos 
de maneira especial todos os cristãos, as famílias 

e as comunidades que, neste momento, têm mais 
necessidade da força do espírito Paráclito, defensor 
e consolador, espírito de verdade, liberdade e paz.

o espírito — como afirma igualmente são Paulo 
— faz com que pertençamos a cristo: «se alguém 
não tem o espírito de cristo, esse não lhe pertence» 
(Rm 8,9). e, consolidando a nossa relação de pertença 
ao senhor Jesus, o espírito faz-nos entrar numa nova 
dinâmica de fraternidade. através do irmão universal 
que é Jesus, podemos relacionar-nos de maneira nova 
com os outros: já não como órfãos, mas como filhos 
do mesmo Pai bom e misericordioso. e isto muda 
tudo! Podemos olhar-nos como irmãos, e as nossas 
diferenças fazem apenas com que se multipliquem a 
alegria e a maravilha de pertencermos a esta única 
paternidade e fraternidade. ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

Homilia

solenidade do Pentecostes (Missa da Vigília)

Basílica de são Pedro

15 de Maio de 2016

«a paternidade de deus reativa-se  
em nós graças à obra redentora de cristo  

e ao dom do Espírito santo»

«Não vos deixarei órfãos» (Jo 14,18). a missão de 
Jesus, que culmina no dom do espírito santo, tinha 
este objetivo essencial: reatar a nossa relação com o 
Pai, arruinada pelo pecado; tirar-nos da condição de 
órfãos e restituir-nos à condição de filhos.

ao escrever aos cristãos de roma, o apóstolo 
Paulo afirma: «Todos os que se deixam guiar pelo 
espírito, esses é que são filhos de deus. Vós não 

recebestes um espírito de escravidão que vos escra-
vize e volte a encher-vos de medo; mas recebestes 
um espírito que faz de vós filhos adotivos. É por ele 
que clamamos: abbá, ó Pai!» (Rm 8,14-15). aqui 
temos restabelecida a relação: a paternidade de 
deus reativa-se em nós graças à obra redentora de 
cristo e ao dom do espírito santo.

o espírito é dado pelo Pai e leva-nos ao Pai. 
Toda a obra da salvação é uma obra de regenera-
ção, na qual a paternidade de deus, por meio do 
dom do Filho e do espírito, nos liberta da orfan-
dade em que caíramos. No nosso tempo, também 
se constatam vários sinais desta nossa condição de 
órfãos: a solidão interior que sentimos mesmo no 
meio da multidão e que, às vezes, pode tornar-se 
tristeza existencial; a nossa suposta autonomia de 
deus, que aparece acompanhada por uma certa 
nostalgia da sua proximidade; o analfabetismo espi-
ritual generalizado que nos deixa incapazes de orar; 
a dificuldade em sentir como verdadeira e real a vida 
eterna, como plenitude de comunhão que germina 
aqui e desabrocha para além da morte; a dificuldade 


