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«Tudo o que o Pai tem é meu.
o Espírito receberá do que é meu, para vo-lo anunciar»

e d i T o r i a l

Até breve!

com este número do boletim “Pedras Vivas” con-

clui-se o 13.º ano da sua publicação. sem qualquer 

pretensiosismo, procurou continuar a ser um elo 

de ligação entre todos quantos passam pela nossa 

igreja, entre todos aqueles que são as verdadeiras 

pedras vivas da nossa comunidade cristã.

enquanto elo comunitário, tem privilegiado 

acima de tudo a divulgação do Verbo, que é o ci-

mento que nos une a todos — é ele que no nosso 

labor nos vai garantindo a firmeza de cada passo, a 

despeito de todas as dificuldades e lacunas. a publi-

cação dos materiais que apoiam a respectiva leitura 

deve-se desde o primeiro momento à generosa co-

laboração do nosso pároco, o Pe. José diz, e do José 

Pedro santos, no que respeita aos textos do Papa 

Francisco. em nome de toda a comunidade, não po-

deria deixar de registar aqui uma especial palavra 

de apreço a ambos. igual apreço é também devido 

a toda a equipa que, na secretaria da paróquia, di-

ligentemente assegura a impressão e a distribuição 

da versão em papel do boletim.

Neste ano de importantes eventos na nossa 

paróquia, tivemos a grande alegria de recrutar a 

pena da Margarida Martins alves. em boa verdade, 

a coluna de que é autora tem-nos proporcionado as 

linhas que nos são mais próximas, registando com 

a vivacidade que a caracteriza os momentos e os 

festejos de uma jornada que acabou de ultrapassar 

os quarenta anos. sem o seu apoio, não teria sido 

possível prestar uma justa homenagem a muitos dos 

que nos antecederam nem legar para os vindouros 

um retrato condigno do que por cá se passou.

É precisamente esta vertente de órgão comu-

nitário que gostaríamos de ver ampliada num fu-

turo próximo. Numa paróquia cujo dinamismo foi 

sublinhado pelo próprio d. Manuel linda aquando 

da sua visita na celebração do nosso 40.º aniver-

sário, acreditamos haver ainda muito a fazer no 

que respeita à comunicação. são aqui numerosos 

os grupos activos, assim como as iniciativas que 

vão desenvolvendo a cada momento. Não temos a 

menor sombra de dúvida sobre o êxito das missões 

a que se dedicam. contudo, acreditamos que uma 

divulgação mais sistemática daquilo que se vai fa-

zendo não deixaria de ser proveitosa — e é esse o 

principal papel a que pode aspirar um órgão que 

é de todos. sendo assim, permanece como desa-

fio o transformar este boletim num painel em que 

todos estejam representados. Não se trata de al-

guma forma de protagonismo — nem nosso, nem 

daqueles que devem aparecer. Trata-se, isso sim, 

de dar visibilidade a tudo quanto se faz em nome 

do Verbo.

Temos o dever de não o deixar ficar em silêncio.

PM

Comentário
O mistério da Trindade é a fonte donde nasce e o centro para onde converge todo o mistério de Cristo. Com 
a sua vida, morte e Ressurreição, Cristo revela-nos o Pai e o Espírito Santo. Tudo converge para a Trindade, 
para a sua glória e exaltação. Igreja e vida cristã enraízam no mistério da Trindade. Fomos criados pelo Pai, 
remidos pelo Filho, santificados pelo Espírito Santo. Cada uma das Três Pessoas Divinas se relaciona com as 
outras e por elas se define e compreende. O Pai é fonte, o Filho é causa, o Espírito Santo é dom. A vida em 
Deus é comunhão e diálogo, circulando eternamente de Pessoa em Pessoa. O Pai diz sempre Filho e o Filho 
diz sempre Pai, e ambos em uníssono só sabem dizer Amor. O Pai é o Princípio sem princípio. Nele está a 
origem de todo o ser. O Filho é o Verbo do Pai, a Palavra que nos transmite a sua vida e essência. O Espírito 
Santo é o Amor Pessoal do Pai e do Filho. Pelo Batismo mora em nós a Trindade Santa como num Templo 
votivo. Somos a família de Deus, seus filhos adotivos.

Jean Bourdichon, A Santíssima Trindade 

(1503-1508), miniatura extraída da obra  

Les Grandes Heures d’Anne de  

Bretagne, Reine de France

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Tenho ainda muitas coisas para vos dizer,
mas não as podeis compreender agora.
Quando vier o espírito da verdade,
ele vos guiará para a verdade plena;
porque não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido
e vos anunciará o que está para vir.
ele Me glorificará,
porque receberá do que é meu
e vo-lo anunciará.
Tudo o que o Pai tem é meu.
Por isso vos disse
que ele receberá do que é meu
e vo-lo anunciará».

Palavra da salvação

Pedras Vivas



de formar uma só. esta «família divina» não está 
fechada em si mesma, mas está aberta, comunica-
se na criação e na história e entrou no mundo dos 
homens para chamar todos a fazer parte dele. o 
horizonte trinitário de comunhão envolve-nos todos 
e estimula-nos a viver no amor e na partilha fraterna, 
na certeza de que onde há amor, há deus.

o nosso ser criado à imagem e semelhança de 
deus-comunhão chama-nos a compreender a nós 
mesmos como seres-em-relação e a viver as relações 
interpessoais na solidariedade e no amor recíproco. 
Tais relações realizam-se, antes de tudo, no âmbito 
das nossas comunidades eclesiais, para que seja cada 
vez mais evidente a imagem da nossa igreja ícone da 
Trindade. Mas realizam-se em qualquer outra rela-
ção social, da família às amizades e ao ambiente de 
trabalho: trata-se de ocasiões concretas que nos são 
oferecidas para construir relações cada vez mais ricas 
humanamente, capazes de respeito recíproco e de 
amor abnegado.

a festa da santíssima Trindade convida-nos a 
comprometer-nos nos acontecimentos diários para 
ser fermento de comunhão, de consolação e de mise-
ricórdia. Nesta missão, somos amparados pela força 
que o espírito santo nos concede: ela cura a carne da 
humanidade ferida pela injustiça, pela vexação, pelo 
ódio e pela avidez. a Virgem Maria, na sua humil-
dade, aceitou a vontade do Pai e concebeu o Filho 
por obra do espírito santo. Que ela, espelho da Trin-
dade, nos ajude a fortalecer a nossa fé no Mistério 
trinitário e a encarná-la com opções e atitudes de 
amor e de unidade. ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

angeluS

solenidade da santíssima Trindade

Praça de são Pedro

22 de Maio de 2016

«o horizonte trinitário de comunhão 
envolve-nos todos e estimula-nos a viver no 
amor e na partilha fraterna, na certeza de 

que onde há amor, há deus»

Hoje, festa da santíssima Trindade, o evangelho de 
são João apresenta-nos um trecho do longo discurso 
de despedida, pronunciado por Jesus pouco antes da 
sua paixão. Neste discurso ele explica aos discípulos 
as verdades mais profundas que lhe dizem respeito; 
deste modo é traçada a relação entre Jesus, o Pai e 
o Espírito. Jesus sabe que está próximo da realização 

do desígnio do Pai, que se cumprirá com a sua morte 
e ressurreição; por isso deseja garantir aos seus que 
não os abandonará, porque a sua missão será dilatada 
pelo espírito santo. Haverá o espírito que prolongará a 
missão de Jesus, ou seja, que guiará a igreja.

Jesus revela em que consiste esta missão. antes 
de mais, o espírito leva-nos a compreender muitas 
coisas que o próprio Jesus ainda tem para dizer 
(cf.  Jo  16,12). Não se trata de doutrinas novas ou 
especiais, mas de uma plena compreensão de tudo 
o que o Filho ouviu do Pai e que deu a conhecer aos 
discípulos (cf. v. 15). o espírito guia-nos nas novas 
situações com um olhar dirigido a Jesus e, ao mesmo 
tempo, aberto aos eventos e ao futuro. ele ajuda-
nos a caminhar na história firmemente radicados no 
evangelho e também com fidelidade dinâmica às nos-
sas tradições e costumes.

Mas o mistério da Trindade fala-nos hoje 
novamente da nossa relação com o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo. com efeito, mediante o Batismo, o 
espírito santo inseriu-nos no coração e na própria 
vida de deus, que é comunhão de amor. deus é uma 
«família» de três Pessoas que se amam tanto a ponto 
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— O caminho faz-se caminhando —

Em tempo de Pentecostes

Neste tempo tão especial em que celebramos a 

Festa de Pentecostes, recordamos tudo o que acon-

teceu com os primeiros apóstolos, reunidos, cheios 

de medo, na “sala de cima”, que ainda se encon-

tra na Terra santa e continua a ser testemunho de 

milagres e prodígios pela ação do espírito santo, 

presente também aqui e agora na sua igreja e em 

cada um de nós.

Para assinalar este acontecimento, resolvi falar 

do Renovamento Carismático, muitas vezes mal-

tratado dentro da própria igreja e até nas próprias 

comunidades. importa conhecer melhor este movi-

mento da igreja e saber o que dizem a seu respeito 

os seus responsáveis. aproveito para falar no grupo 

“Escuta Israel”, que faz parte da nossa comuni-

dade. este grupo teve início em Novembro de 1983, 

integrando o renovamento carismático católico. 

dedicam-se a momentos de oração, à formação bí-

blica, que é muito importante, e à ajuda aos outros. 

geralmente, as pessoas que se juntam para orar 

saem depois mais animadas para dar o seu contri-

buto à comunidade, conforme os talentos que lhe 

foram concedidos.

reproduzo aqui as palavras do Pe. Jonas abib, 

fundador da comunidade canção Nova, que evan-

geliza através dos meios de comunicação social: 

“Nesse deserto em que o mundo se encontra, Deus 

criou um oásis de amor, que são os grupos de ora-

ção, as pastorais, as comunidades e movimentos. 

Precisamos cultivar estas expressões de fé (movi-

mentos e grupos). Não podemos perdê-los. É uma 

questão de vida ou morte!”

O testemunho pessoal de Raniero Cantalamessa

raniero cantalamessa, foi pregador da casa Ponti-

fícia desde 1980. o seu testemunho pessoal é mar-

cado pela ação do espírito santo. será muito bom 

conhecer aquilo que ele mesmo diz acerca de si 

mesmo e da ação do espírito na sua vida. ele próprio 

relata a sua passagem de saulo a Paulo:

“até 1975, eu era um frade capuchinho que 

ensinava História das origens cristãs na Universi-

dade de Milão, na itália. Um dia, comecei a escu-

tar pessoas que falavam de uma nova forma de 

rezar. Uma senhora, de quem eu era diretor espi-

ritual, voltando de um retiro disse-me: ‘encontrei 

pessoas que rezam de um modo estranho: levan-

tam as mãos, batem palmas, são muito alegres e 

dizem que entre eles milagres acontecem’. então 

eu disse -lhe: “Nunca mais vás a essa casa de reti-

ros”. as pessoas das quais aquela senhora falava 

eram os carismáticos. comecei a observá-los e vi 

que algo do que acontecia entre esses irmãos era 

exatamente aquilo que lemos nas primeiras comu-

nidades cristãs. eu não podia negar que havia neles 



algo daqueles primórdios da igreja, contudo havia fe-

nómenos que me perturbavam, como falar em línguas, 

abraçar-se, profetizar… certo dia, fui, quase forçado, 

a um encontro carismático. lá fui tomado de uma in-

tensa e nova alegria, que não sabia explicar. sentia-me 

agitado. e, confessando as pessoas, percebia nelas 

um arrependimento novo, profundo. eu podia ver e 

até tocar a graça de deus. Mas continuava como um 

observador.”

em 1977, foi aos estados Unidos assistir à grande 

assembleia carismática ecuménica com 40 mil pessoas 

presentes. depois do encontro, visitou uma comunidade 

carismática em New Jersey, onde aceitou receber a efu-

são do espírito santo, mas ainda com certa resistência. 

Um dos sinais do Pentecostes é deus falar através dos 

humildes. Quando as pessoas rezavam por ele, todas as 

palavras proféticas pronunciadas falavam de evangeliza-

ção, de Paulo que, com Barnabé, inicia as suas viagens 

apostólicas, e um irmão proclamou: “Tu provarás uma 

alegria nova em proclamar minha Palavra”.

depois, explica que quando se reza para que al-

guém receba a efusão do espírito se diz: “escolhe Jesus 

como senhor da tua vida”, e que enquanto lhe diziam 

essas palavras, levantou os olhos e viu o crucifixo que 

estava sobre o altar da capela. era como se ele o espe-

rasse para lhe dizer algo importante: “atenção! raniero, 

cuidado! este é o Jesus que tu escolhes como teu se-

nhor, o crucificado. Não é um Jesus fácil, sentimental. 

Nesse momento, entendi que a renovação carismática 

católica (rcc) não é um fenómeno superficial, mas algo 

que nos leva diretamente ao coração do evangelho, à 

cruz de cristo”.

começou a ler o breviário experimentando algo 

novo, pois um dos frutos mais evidentes do espírito é 

abrir a nossa inteligência para entender as escrituras. 

outro sinal da transformação que o espírito operou nele 

era o novo desejo de rezar. Três meses depois voltou à 

itália e os seus irmãos diziam: “Que milagre! Mandamos 

à américa saulo e devolveram-nos Paulo”.

Pouco tempo depois, enquanto rezava com um 

grupo de oração em Milão, surpreendeu-se fazendo a 

oração: “senhor, não permitas que eu morra como um 

professor universitário aposentado!” e o senhor levou 

a sério a sua oração. compreendi que ele queria dizer: 

“deixa tua cátedra na Universidade, a tua direção de de-

partamento e torna-te um pregador itinerante”. e assim 

aconteceu: tornou-se pregador. “Foi o espírito santo e a 

experiência carismática que fizeram deste velho profes-

sor universitário um pregador do evangelho”. Três meses 

depois recebeu um telefonema de roma, do seu superior 

geral, a dizer que o Papa João Paulo ii, o havia escolhido 

como pregador da casa Pontifícia.

e assim o senhor escolheu esse pobre frade capu-

chinho e deu-lhe a oportunidade de fazer ressoar ali, no 

centro da igreja, o que o espírito santo estava a fazer 

nessa mesma igreja. esta força, esta esperança, esta cer-

teza de que o espírito santo realizou um novo Pentecos-

tes na sua igreja.

Renovamento Carismático Católico

o renovamento carismático católico surgiu na igreja 

católica como um fruto do concílio Vaticano ii, embora 

esta renovação no espírito já tivesse sido vivida pelos 

nossos irmãos pentecostais desde o início do século xx. 

irrompe em Fevereiro de 1967, quando professores e 

alunos da Universidade do espírito santo em duquesne, 

nos estados Unidos da américa, se reuniram em Pitts-

burg para um retiro de fim-de-semana — e vale a pena 

conhecer em pormenor o que se passou nesse retiro: os 

interessados podem fazer uma busca no google.

a partir de então, procurou ser uma graça de re-

novamento no espírito santo com um caráter mundial. 

Não tem um fundador particular, um grupo de funda-

dores ou listas de membros participantes. É uma graça 

de Pentecostes vivida em grupos de oração e na vida 

comunitária, uma onda de graça que permite a cada 

indivíduo e a cada grupo expressar-se de vários modos, 

em diversas atividades e formas de organização, com 

ênfases diversos.

Objetivos do Renovamento Carismático Católico

1. Promover uma conversão pessoal madura e contínua 

a Jesus cristo, senhor e salvador;

2. Propiciar uma abertura decisiva à Pessoa do espírito 

santo, à sua presença e seu poder, promovendo a cul-

tura de Pentecostes como apóstolos da efusão do espí-

rito santo;

3. Fomentar a receção e o uso dos dons espirituais (caris-

mas) não apenas no rcc, mas também em toda a igreja;

4. impulsionar a obra da evangelização no poder do es-

pírito santo, incluindo a evangelização dos que não per-

tencem à igreja, a reevangelização dos que são cristãos 

nominais, assim como a evangelização da cultura e das 

estruturas sociais;

5. Fomentar o crescimento progressivo na santidade 

através da participação na vida sacramental e litúrgica, 

do apreço pela tradição de oração e espiritualidade cató-

licas e de uma formação progressiva na doutrina católica 

guiada pelo Magistério da igreja e pela participação no 

plano pastoral da igreja.

o rcc organiza-se em grupos de oração e em comuni-

dades nascidas da graça do renovamento. existem mais 

de 350 grupos de oração distribuídos pela maior parte 

das dioceses de Portugal, reunindo semanalmente mais 

de 15 000 pessoas. as atividades dos grupos de oração 

são acompanhadas e coordenadas por uma equipa de 

serviço diocesana, reconhecida pelo respetivo Bispo.

É importante reproduzir aqui algumas palavras 

muito esclarecedoras do Pe. raniero cantalamessa: 

“Quero dizer aos fiéis, aos bispos, aos sacerdotes, que 

não tenham medo. desconheço a razão do medo. Tal-

vez, em alguma medida, porque esta experiência come-

çou entre outras confissões cristãs, como pentecostais 

e protestantes. contudo, o Papa não tem medo. Falou 

dos movimentos eclesiais, inclusive da renovação caris-

mática, como sinais de uma nova primavera da igreja, e 

com muita frequência refere essa importância. Paulo Vi 

afirmou que era uma oportunidade para a igreja.

raniero cantalamessa
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EvangElho sEgundo são lucas
(lc 9,18-24)

«És o Messias de deus.
o Filho do homem tem de sofrer muito»

TexTos l iTúrgicos

Xii domingo do tempo comum · ano c · 23-06-2019
Zacarias 12,10-11.13,1 — Salmo 62,2-6.8-9 — Carta aos Gálatas 3,26-29 — S. Lucas 9,18-24

Comentário
Não era a opinião dos outros que interessava a Cristo saber, mas a dos seus amigos e seguidores. Porquê? 
Porque a maioria dos que O escutavam viam n’Ele apenas um Messias político, libertador de Israel do domí-
nio dos romanos. “E vós quem dizeis que Eu sou?” Conhecer Cristo exige identificar-se com Ele, vivendo a 
sua mesma vida e mistério. “Tu és o Messias de Deus”. O cristão é um seguidor de Cristo. Como Pedro, é 
chamado a dar razão da sua fé, saber em quem acredita. “O Filho do homem tem de ser morto e ressus-
citar”. Era este o “Messias de Deus”, mas não o Messias de Pedro e dos outros. Por isso Jesus acrescentou 
que tinha de morrer e ressuscitar. Toda a vida de Cristo é anúncio da Paixão. “Se alguém quiser seguir-Me.” 
Seguir a Cristo é dizer não a si mesmo e tomar a cruz todos os dias. É preciso perder a vida para a salvar. 
“Fostes revestidos de Cristo”. Pelo Batismo sepultámo-nos com Cristo para ressuscitar com Ele.

Um dia, Jesus orava sozinho,
estando com ele apenas os discípulos.
então perguntou-lhes:
«Quem dizem as multidões que eu sou?».
eles responderam:
«Uns, dizem que és João Baptista; outros,  

que és elias;
e outros, que és um dos antigos profetas  

que ressuscitou».
disse-lhes Jesus:
«e vós, quem dizeis que eu sou?».
Pedro tomou a palavra e respondeu:
«És o Messias de deus».
ele, porém, proibiu-lhes severamente
de o dizerem fosse a quem fosse
e acrescentou:
«o Filho do homem tem de sofrer muito,
ser rejeitado pelos anciãos,
pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas;
tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia».
depois, dirigindo-se a todos, disse:
«se alguém quiser vir comigo,
renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz todos os dias e siga-Me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, há-de  

perdê-la;
mas quem perder a sua vida por minha causa,
salvá-la-á.»

Palavra da salvação

Papa destaca «testemunho da  

unidade na diversidade» que marca o 

Renovamento Carismático Católico

Cidade do Vaticano, 08 junho 2019 (Ecclesia) — 

o Papa encontrou -se no Vaticano com cerca de  

6 mil membros do renovamento carismático cató-

lico que participam numa conferência internacio-

nal de líderes daquele movimento. Na sua inter-

venção, que teve lugar na sala Paulo Vi, Francisco 

fez votos de que a partir deste encontro comece 

“uma nova etapa” para o renovamento carismá-

tico católico, que “manifesta a poderosa presen-

ça do espírito santo para o bem de toda a igreja”.

Na véspera da solenidade do Pentecostes, o 

Papa recordou que foi precisamente nesta festa, 

há 52 anos, que o movimento começou o seu per-

curso, “por vontade de deus”. ser portador desta 

renovação, prosseguiu o Papa, é “um serviço de 

comunhão novo e único. Novo, pela ação do es-

pírito santo; único, por ser um serviço para todas 

as realidades carismáticas criadas pelo espírito no 

mundo; serviço, não governo, é prestado a todas 

as necessidades e acompanha o seu caminho; 

enfim, comunhão, todos, com o mesmo coração, 

para dar testemunho da unidade na diversidade 

de carismas que o espírito suscitou nestes 52 

anos”, acrescentou.

sobre o que a igreja católica e o Papa espe-

ram hoje do renovamento carismático católico, 

Francisco destacou a urgência de “partilhar a gra-

ça recebida no Batismo, pelo espírito santo, com 

todos os crentes. Que sirvam a unidade do corpo 

de cristo, que é a igreja, uma comunidade de fiéis 

em cristo, e que sirvam os pobres e os que têm 

mais necessidades, físicas e espirituais”, apontou o 

Papa, que apelou ainda a uma evangelização sem 

proselitismo, mas marcada pelo “testemunho de 

amor a todos os seres humanos”. “Tudo é possível 

através do amor cristão. Que a renovação caris-

mática, corrente de graça do espírito santo, seja 

testemunha deste amor”, completou.

Não há que ter medo. Há conferências episco-

pais, por exemplo na américa latina, onde a hierar-

quia descobriu que a renovação carismática não é 

um problema: é parte da solução do problema dos 

católicos que se afastam da igreja porque não en-

contram nela uma palavra viva, a Bíblia vivida, uma 

possibilidade de expressar a fé de maneira gozosa 

e de forma livre, e a renovação carismática é um 

meio formidável que o senhor pôs na igreja para 

que se possa viver uma experiência do espírito pen-

tecostal na igreja católica sem necessidade de sair 

dela. 

Tampouco se deve considerar que se trata 

de uma ‘ilha’ na qual se reúnem algumas pes-

soas que são um pouco emocionais. Não é uma 

ilha. É uma graça destinada a todos os batiza-

dos. Os sinais externos podem ser diferentes, 

mas em sua essência é uma experiência desti-

nada a todos os batizados.”

MMA

(continuação da p. anterior)

escola Portuguesa, Ecce Homo, século xV
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Papa apela à defesa da vida  

«desde a concepção»

“Peço-vos que rezeis para que a vida 

humana seja sempre respeitada, testemu-

nhando assim os valores do Evangelho, 

especialmente no contexto da família”

Cidade do Vaticano, 12 junho 2019 (Ecclesia) – o Papa 

apelou hoje no Vaticano à defesa da vida desde a sua 

concepção. “a vida é sagrada porque é um presente 

de deus. somos chamados a defendê-la e a servi-la 

desde a concepção até à idade avançada, quando 

é marcada pela doença e o sofrimento. Não é lícito 

destruir a vida, torná-la objeto de experiências ou fal-

sos conceitos”, declarou, na Praça de são Pedro, ao 

saudar os peregrinos polacos que no último domingo 

participaram em manifestações pró-vida.

“Peço-vos que rezeis para que a vida humana 

seja sempre respeitada, testemunhando assim os va-

lores do evangelho, especialmente no contexto da fa-

mília”, acrescentou. a audiência geral começou com 

uma reflexão sobre a escolha do sucessor de Judas, 

nos atos dos apóstolos, evocando a “reunificação do 

colégio apostólico” através da figura de são Matias.

“os apóstolos são as testemunhas acreditadas 

da obra de salvação de cristo e não manifestam a 

sua suposta perfeição ao mundo, mas, pela graça 

da unidade, eles trazem um outro que agora vive de 

uma nova maneira entre o seu povo. Quem é ele? É o 

senhor Jesus”, disse o Papa.

Francisco realçou que os primeiros discípulos “es-

colhem viver sob o senhorio do ressuscitado na uni-

dade entre os irmãos, que se torna a única atmosfera 

possível de autêntica doação”. “Também nós precisa-

mos de redescobrir a beleza do testemunho do res-

suscitado, emergindo de atitudes autorreferenciais, 

renunciando a reter os dons de deus e não cedendo 

à mediocridade”. No final da audiência, o Papa sau-

dou os peregrinos de língua portuguesa presentes no 

encontro semanal, especialmente os grupos de leça 

da Palmeira e chaves : “desejo que esta peregrinação 

fortaleça, nos vossos corações, o sentir e o viver em 

igreja, sob o terno olhar da Virgem Mãe. sobre vós e 

vossas famílias, desça a Bênção do senhor”.

como tem sido habitual, durante o seu percurso 

em papamóvel na Praça de são Pedro Francisco deu 

boleia a um grupo de crianças, saudando a multidão.

OC

do nosso tempo». Mas a outra é mais importante: 
«Quem é Jesus para cada um de nós?». Para mim, 
para ti, para ti, para ti...? Quem é Jesus para cada 
um de nós? somos chamados a fazer da resposta de 
Pedro a nossa resposta, professando com alegria que 
Jesus é o Filho de deus, a Palavra eterna do Pai que se 
fez homem para redimir a humanidade, derramando 
sobre ela a abundância da misericórdia divina. o 
mundo precisa mais do que nunca de cristo, da sua 
salvação, do seu amor misericordioso. Muitas pessoas 
sentem um vazio ao seu redor e dentro de si — tal-
vez, às vezes, até nós — e outras vivem na inquieta-
ção e na insegurança por causa da precariedade e dos 
conflitos. Todos nós temos necessidade de respostas 
adequadas às nossas interrogações, às nossas per-
guntas concretas. em cristo, somente nele, é possível 
encontrar a paz verdadeira e o cumprimento de todas 
as aspirações humanas. Jesus conhece o coração do 

homem como ninguém. É por isso que o pode curar, 
instilando-lhe vida e consolação.

depois de ter concluído o diálogo com os após-
tolos, Jesus dirige-se a todos dizendo: «se alguém 
quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada 
dia a sua cruz e siga-me» (v. 23). Não se trata de uma 
cruz ornamental, nem de uma cruz ideológica, mas 
da cruz da vida, da cruz do próprio dever, da cruz do 
sacrifício pelo próximo com amor — pelos pais, pelos 
filhos, pela família, pelos amigos e até pelos inimigos 
— da cruz da disponibilidade a sermos solidários com 
os pobres e a comprometer-nos a favor da justiça e da 
paz. Quando assumimos esta atitude, estas cruzes, 
perdemos sempre algo. Nunca devemos esquecer-nos 
que «quem perder a própria vida [por cristo], salvá-
-la-á» (v. 24). Trata-se de um perder para ganhar. e 
recordemos todos os nossos irmãos que ainda hoje 
põem em prática estas palavras de Jesus, oferecendo-
-lhe o seu tempo, o seu trabalho, o seu cansaço e 
até a sua vida para não negar a própria fé em cristo. 
Mediante o seu espírito santo, Jesus dá-nos a força 
de ir em frente no caminho da fé e do testemunho: 
fazer aquilo em que cremos; não dizer uma coisa e 
fazer outra. e ao longo deste caminho Nossa senhora 
está sempre próxima de nós e precede-nos: deixemo-
-nos pegar pela sua mão, quando atravessamos os 
momentos mais obscuros e difíceis. ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

angeluS

xii domingo do Tempo comum

Basílica de são Pedro

29 de Maio de 2016

«somos chamados a fazer da resposta  
de Pedro a nossa resposta, professando com 
alegria que Jesus é o Filho de deus, a Palavra 
eterna do Pai que se fez homem para redimir 

a humanidade, derramando sobre ela a 
abundância da misericórdia divina»

o trecho evangélico deste domingo (cf.  Lc  9,18-
-24) chama-nos mais uma vez a confrontar-nos, 
por assim dizer, «face a face» com Jesus. Num dos 

raros momentos tranquilos em que se encontra a sós 
com os seus discípulos, ele pergunta-lhes: «Quem 
dizem que eu sou?» (v. 18). e eles respondem-lhe: 
«Uns dizem que és João Batista; outros, elias; outros 
ainda pensam que ressuscitou um dos antigos profe-
tas» (v. 19). Portanto, as pessoas estimavam Jesus e 
consideravam-no um grande profeta, mas ainda não 
estavam conscientes da sua verdadeira identidade, ou 
seja que ele era o Messias, o Filho de deus enviado 
pelo Pai para a salvação de todos.

então, Jesus dirige-se diretamente aos após-
tolos — porque é isto que mais lhe interessa — e 
pergunta: «e vós, quem dizeis que eu sou?». ime-
diatamente, em nome de todos, Pedro responde: «o 
cristo de deus» (v. 20), ou seja: Tu és o Messias, o 
consagrado de deus, por ele enviado para salvar o 
seu povo segundo a aliança e a promessa. assim, 
Jesus dá-se conta de que os doze, e em especial 
Pedro, receberam do Pai o dom da fé; e por isso 
começa a falar-lhes abertamente — assim diz o evan-
gelho: «abertamente» — daquilo que o espera em 
Jerusalém: «É necessário que o Filho do Homem — 
diz — padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anci-
ãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. 
É necessário que seja levado à morte e que ressuscite 
no terceiro dia» (v. 22).

Hoje, aquelas mesmas perguntas são repropos-
tas a cada um de nós: «Quem é Jesus para as pessoas 
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EvangElho sEgundo são lucas
(lc 9,51-62)

«Tomou a decisão de se dirigir a Jerusalém.  
seguir-Te-ei para onde quer que fores»

TexTos l iTúrgicos

Xiii domingo do tempo comum · ano c · 30-06-2019
I Livro dos Reis 19,16b.19-21 — Salmo 15,1-2.5.7-11 — Carta aos Gálatas 5,1.13-18 —  S. Lucas 9,51-62

Comentário
Jesus e seus discípulos sobem a Jerusalém para celebrar a Páscoa. À passagem do Senhor há corações que 
se fecham, indiferentes ao apelo de subir com Ele à festa. Ser cristão é viver em caminho. É no caminhar que 
nos fazemos “caminho”. “Segue-me”. A vida de Jesus é um apelo constante. Quem O rejeitar nega-se a si 
mesmo. Seguir a Cristo leva-nos a deixar tudo sem condições. No seguimento de Cristo, todos os caminhos 
passam pela cruz. “Cristo nos libertou”. Veio ao mundo instaurar um novo Reino, onde a lei da liberdade é 
o código da aliança. A sua verdade nos liberta e o seu sangue nos redime. Seguir a Cristo é proclamação da 
verdadeira liberdade. “Fogo do céu”. A linguagem da verdade não argumenta com “fogo do céu”. Somos 
filhos da liberdade e não “filhos do trovão”. O amor nos fará livres. É este o verdadeiro fogo do céu, que 
queima todos os laços e nos faz caminhar na liberdade de Deus. “Ama e faz o que quiseres”.

aproximando-se os dias de Jesus ser levado 
deste mundo,

ele tomou a decisão de se dirigir a Jerusalém
e mandou mensageiros à sua frente.
estes puseram-se a caminho
e entraram numa povoação de samaritanos,
a fim de lhe prepararem hospedagem.
Mas aquela gente não o quis receber,
porque ia a caminho de Jerusalém.
Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram 

a Jesus:
«senhor, queres que mandemos descer fogo  

do céu que os destrua?».
Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os.
e seguiram para outra povoação.
Pelo caminho, alguém disse a Jesus:
«seguir-Te-ei para onde quer que fores».
Jesus respondeu-lhe:
«as raposas têm as suas tocas,
e as aves do céu os seus ninhos;
mas o Filho do homem não tem onde reclinar  

a cabeça».
depois disse a outro: «segue-Me».
ele respondeu:
«senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai».
disse-lhe Jesus:
«deixa que os mortos sepultem os seus mortos;
tu, vai anunciar o reino de deus».
disse-lhe ainda outro:
«seguir-Te-ei, senhor;
mas deixa-me ir primeiro despedir-me da  

minha família».
Jesus respondeu-lhe:
«Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar 

para trás
não serve para o reino de deus.»

Palavra da salvação

AgEndA PARA JunhO

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 24 · dia de são João
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 
(encerra as actividades em 30 de Junho)
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

Jacob Jordaens, Os Quatro Evangellistas, 1625–30


