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«Recebeste os teus bens em vida e lázaro apenas os males.  
agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado»

e d i T o r i a l

“Todos, Tudo e Sempre em Missão”

o inicio das actividades da catequese no domingo pas-

sado assinalou entre nós o arranque de um novo ano 

pastoral, curiosamente em coincidência com o culminar 

do “ano Missionário” que a conferência episcopal Por-

tuguesa decidiu inaugurar em outubro de 2018.

o mês de outubro que se avizinha, declarado 

“Mês Missionário extraordinário” pelo Papa Francisco, 

virá, portanto, encerrar com chave de ouro o ciclo que 

dedicámos ao despertar de uma maior consciência de 

Missão em todas as comunidades católicas, ao apro-

fundamento do dever que nos cabe de sermos profetas 

de Jesus, anunciando, como ele nos pediu, a Boa Nova 

a todos quantos o possam aguardar no coração.

Para que o ciclo que agora se encerra permita am-

pliar os efeitos daquele que se está a iniciar, talvez seja 

útil reflectir um pouco sobre a mensagem a que nos 

cabe dar corpo, lembrando que anunciar Jesus não é 

apenas repetir o que Ele nos disse — anunciar Jesus 

é, sobretudo, agir como Ele nos disse. Tal como não é 

possível conceber o amor sem a dádiva, o Verbo não 

é palavra oca nem vã intenção: o Verbo é a forma da 

acção, e por isso não pode ser nunca distinto do gesto 

que implica.

Jesus e os primeiros discípulos não escancararam 

os corações dos homens como demagogos, debitando 

falsas promessas para os ingénuos, novas leis para os 

fariseus ou o flagelo das chamas do inferno para os pe-

cadores. aquilo que fez o êxito de Jesus e dos primeiros 

cristãos foi o sangue que, por amor aos mais despre-

zados, todos eles deixaram derramar na cruz que tão 

bem abraçaram.

Procuremos, assim, não deixar nunca que as as-

perezas do nosso carácter sejam uma pedra de tropeço 

para quem continua a desesperar pela mão de Jesus.

PM

Comentário
O rico avarento e o pobre Lázaro são a parábola deste mundo de mudanças. Vivemos numa sociedade de 
consumo e de festas esplêndidas, onde os contrastes e injustiças gritam aos céus. O sentido da parábola é 
um protesto e um apelo à conversão. É o retrato deste nosso mundo, marcado por estigmas degradantes, 
que põem em risco os valores intocáveis da pessoa humana. A miséria e a fome são hoje o pecado do 
mundo. “Tinha esplêndidas festas”. Este homem rico viveu para os seus prazeres e interesses. Não via o 
pobre a seu lado, não lhe doeu a dor de quem sofria. Por isso foi condenado, e não por ter muitos bens. 
A riqueza que condena e mata é a auto-suficiência e desprezo dos outros. “Um pobre chamado Lázaro”. Os 
pobres têm nome, os ricos não. Lázaro significa “aquele-que-Deus-ajuda”. Deus é a riqueza dos pobres, o 
tesouro prometido como herança. “Desejava saciar-se com os restos”. Não pedia muito. Os pobres conten-
tam-se com pouco. É o segredo da felicidade e da abundância. “Morreu o pobre… morreu o rico”. Lázaro 
foi levado para o céu. O rico foi metido em tormentos. Tudo mudou agora.

Lázaro no portão do homem rico, 

Fyodor Bronnikov, 1886

Naquele tempo,
disse Jesus aos fariseus:
«Havia um homem rico,
que se vestia de púrpura e linho fino
e se banqueteava esplendidamente todos  

os dias.
Um pobre, chamado lázaro,
jazia junto do seu portão, coberto de chagas.
Bem desejava saciar-se do que caía da mesa  

do rico,
mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas.
ora sucedeu que o pobre morreu
e foi colocado pelos anjos ao lado de abraão.
Morreu também o rico e foi sepultado.
Na mansão dos mortos, estando em tormentos,
levantou os olhos e viu abraão com lázaro  

a seu lado.
então ergueu a voz e disse:
‘Pai abraão, tem compaixão de mim.
envia lázaro, para que molhe em água a  

ponta do dedo
e me refresque a língua,
porque estou atormentado nestas chamas’.
abraão respondeu-lhe:
‘Filho, lembra-te que recebeste os teus  

bens em vida,
e lázaro apenas os males.

Por isso, agora ele encontra-se  
aqui consolado,

enquanto tu és atormentado.
além disso, há entre nós e vós um grande 

abismo,
de modo que se alguém quisesse passar  

daqui para junto de vós,
ou daí para junto de nós,
não poderia fazê-lo’.
o rico insistiu:
‘então peço-te, ó pai,
que mandes lázaro à minha casa paterna
— pois tenho cinco irmãos —
para que os previna,
a fim de que não venham também para este 

lugar de tormento’.
disse-lhe abraão:
‘eles têm Moisés e os Profetas: que os oiçam’.
Mas ele insistiu:
‘Não, pai abraão. se algum dos mortos  

for ter com eles,
arrepender-se-ão’.
abraão respondeu-lhe:
‘se não dão ouvidos a Moisés nem  

aos Profetas,
também não se deixarão convencer,
se alguém ressuscitar dos mortos.’»

Palavra da salvação

Pedras Vivas



de alto nível, admiradas pelo mundo, e afasta o olhar 
dos inúmeros lázaros de hoje, dos pobres e dos doen-
tes, que são os prediletos do senhor.

Mas o senhor olha para quem é ignorado e 
rejeitado pelo mundo. lázaro é o único personagem, 
em todas as parábolas de Jesus, a ser designado pelo 
nome. o seu nome significa «deus ajuda». deus não 
o esquece… acolhê-lo-á no banquete do seu reino, 
juntamente com abraão, numa rica comunhão de 
afetos. ao contrário, na parábola, o homem rico não 
tem sequer um nome; a sua vida cai esquecida, porque 
quem vive para si mesmo não faz a história. e um cris-
tão deve fazer a história; deve sair de si mesmo, para 
fazer a história. Mas quem vive para si mesmo, não 
faz a história. a insensibilidade de hoje escava abis-
mos intransponíveis para sempre, e hoje caímos nesta 
doença da indiferença, do egoísmo, da mundanidade.

Há outro detalhe na parábola: um contraste. 
a  vida opulenta deste homem sem nome é descrita 
com ostentação: nele, conforto ou carências, tudo 
é espalhafatoso. Mesmo na morte, insiste em ser 
ajudado e impõe os seus interesses. ao contrário, a 
pobreza de lázaro é expressa com grande dignidade: 
da sua boca não saem lamentações, protestos ou pala-
vras de desprezo. É uma válida lição: como servidores 
da palavra de Jesus, somos chamados a não ostentar 
aparências, nem procurar glória; não podemos sequer 
ser tristes ou lastimosos. Não sejamos profetas da des-
graça, que se comprazem em apontar perigos ou des-
vios; não sejamos pessoas que vivem entrincheiradas 
nos seus ambientes, proferindo juízos amargos sobre a 
sociedade, sobre a igreja, sobre tudo e todos, poluindo 
o mundo de negatividade. o ceticismo lamentoso não 
se coaduna com quem vive familiarizado com a Palavra 
de deus.

Quem anuncia a esperança de Jesus é portador 
de alegria e vê longe, tem pela frente horizontes, e não 
um muro que o impede de ver; vê longe porque sabe 
olhar para além do mal e dos problemas. ao mesmo 
tempo, vê bem ao perto, porque está atento ao pró-
ximo e às suas necessidades. Hoje o senhor pede-nos 
isto: face aos inúmeros lázaros que vemos, somos 
chamados a inquietar-nos, a encontrar formas de os 
atender e ajudar, sem delegar sempre em outras pes-
soas nem dizer: «ajudar-te-ei amanhã, hoje não tenho 
tempo, ajudar-te-ei amanhã». e isto é um pecado. 
o tempo gasto a socorrer os outros é tempo dado a 
Jesus, é amor que permanece: é o nosso tesouro no 
céu que nós asseguramos aqui na terra. […]

Que o senhor nos dê a graça de sermos reno-
vados cada dia pela alegria do primeiro anúncio: Jesus 
morreu e ressuscitou, Jesus ama-nos pessoalmente! 
Que ele nos dê a força de viver e anunciar o man-
damento do amor, vencendo a cegueira da aparência 
e as tristezas mundanas. Que nos torne sensíveis aos 
pobres, que não são um apêndice do evangelho, mas 
página central, sempre aberta diante de todos. ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

HomIlIA

xxVi domingo do Tempo comum, ano c

Praça de são Pedro

25 de setembro de 2016

«o tempo gasto a socorrer os outros é  
tempo dado a Jesus, é amor que permanece: 

é o nosso tesouro no céu que nós 
asseguramos aqui na terra.»

Na segunda leitura de hoje, o apóstolo Paulo dirige a 

Timóteo – e a nós também – algumas recomendações 

que tinha a peito. entre elas, pede-lhe que «guarde o 

mandamento, sem mancha nem culpa» (1 Tm 6,14). 

Fala apenas de um mandamento, parecendo querer 

fazer com que o nosso olhar se mantenha fixo no que 

é essencial na fé. de facto, são Paulo não recomenda 

uma multidão de pontos e aspetos, mas sublinha o 

centro da fé. este centro à volta do qual tudo gira, 

este coração pulsante que a tudo dá vida é o anúncio 

pascal, o primeiro anúncio: o senhor Jesus ressusci-

tou, o senhor Jesus ama-te, por ti deu a sua vida; res-

suscitado e vivo, está ao teu lado e interessa-se por 

ti todos os dias. isto, nunca o devemos esquecer. […]

o evangelho deste domingo ajuda-nos a com-
preender o que significa amar, especialmente a evitar 
alguns riscos. Na parábola, há um homem rico que 
não se dá conta de lázaro, um pobre que «jazia ao 
seu portão» (Lc  16,20). Na realidade, este rico não 
faz mal a ninguém, não se diz que é mau; e, todavia, 
tem uma enfermidade pior que a de lázaro, apesar 
deste estar «coberto de chagas» (ibid.): este rico sofre 
duma forte cegueira, porque não consegue olhar para 
além do seu mundo, feito de banquetes e roupa fina. 
Não vê mais além da porta de sua casa, onde jazia 
lázaro, porque não se importa com o que acontece 
fora. Não vê com os olhos, porque não sente com o 
coração. No seu coração, entrou a mundanidade que 
anestesia a alma. a mundanidade é como um «buraco 
negro» que engole o bem, que apaga o amor, que 
absorve tudo no próprio eu. então só se veem as apa-
rências e não nos damos conta dos outros, porque 
nos tornamos indiferentes a tudo. Quem sofre desta 
grave cegueira, assume muitas vezes comportamento 
«estrábicos»: olha com reverência as pessoas famosas, 
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Nova Época

Uma Celebração de Bodas de Ouro na 

Comunidade de Nossa Senhora da Areosa

após a habitual pausa de férias, cá me encontro 

de novo, dando graças a deus pelo dom da vida e 

por me manter a capacidade de continuar neste es-

paço já familiar aos nossos leitores, aos quais envio 

saudações fraternas. em breve irei prosseguir com 

a coluna dedicada ao historial dos 40 anos da Paró-

quia. entretanto, um ou outro artigo poderá tratar 

de assuntos diversos, conforme o for justificando a 

própria vida da nossa comunidade.

desta feita, irei falar das Bodas de ouro de 

Emília e Joaquim, celebradas na nossa Paróquia 

no passado dia 14 de setembro. sem deixarem 

de ser semelhantes a tantas outras, de ouro ou 

Prata, que a nossa comunidade tem acolhido com 

a maior alegria e carinho, houve nelas um porme-

nor que me tocou profundamente e me fez medi-

tar muito a sério sobre o assunto.

lindos e felizes estavam os noivos — porém, 

o Joaquim seguia em cadeira de rodas por doença 

incapacitante. estava sorridente e iluminado por 

um pequeno ramo de rosas colocado no bolso do 

casaco. Um dos filhos, carinhosamente, deslocava 

a cadeira até ao altar. a emília, como todas as noi-

vas, tinha-se esmerado e encontrava-se também 

muito bonita, mas impressionando especialmente 

com o seu sorriso e alegria contagiante. Tenho a 

certeza que não foi para a fotografia porque a co-

nheço de ocasiões diversas.

Ficou a interrogação dentro de mim: — como 

é possível essa força perante a qual me sinto tão 

pequenina? só pelo poder do amor, mas daquele 

amor que ultrapassa os nossos egoísmos: “da-

quele amor que nunca morre ou acaba, mesmo 

que seja pregado numa cruz”.

dizia alguém que o motivo da frustração do 

homem pós-moderno é que ele dominou o mundo 

e as estrelas, a tecnologia e a ciência, mas não 

aprendeu a amar o irmão que está ao seu lado. 

Há muitas pessoas que ainda são más porque não 

fizeram a experiência do amor, nunca foram sufi-

cientemente amadas. “o amor é a asa que deus 

deu à alma para que esta possa subir até ele”, 

disse Miguel Ângelo. a falta de amor desintegra o 

homem e a humanidade.

gostei de outra frase que encontrei e gostava 

de partilhar convosco: “amar não é apoderar-se do 

outro para satisfazer-se; é o contrário, é dar-se ao 

outro para completá-lo”. e para isto é preciso que 



eu renuncie, me esqueça de mim. só começarei a 

compreender o que é amar, quando a minha von-

tade de fazer o bem ao outro for maior do que a 

minha necessidade de tomá-lo só para mim, para 

satisfazer-me.

Tudo isto foi fruto da minha admiração por 

este casal que vive o verdadeiro amor no meio 

de tantas dificuldades e me inspirou a procurar 

textos que pudessem ajudar-me a vencer o meu 

ego. Nesta caminhada fui encontrar uma homilia 

do nosso Papa Francisco numa eucaristia celebrada 

na capela de santa Marta, onde estavam presen-

tes casais a celebrar as suas Bodas de ouro ou de 

Prata. salientei o seguinte excerto, que vos con-

vido a partilhar comigo:

“O homem e a mulher foram  
criados à imagem e semelhança de  

Deus, e o próprio matrimónio se torna 
assim Sua imagem.”

e é por isso, afirma o Papa, que é tão bonito: “o ma-

trimónio é uma pregação silenciosa a todos os ou-

tros, uma pregação de todos os dias.”

“É doloroso quando isso não faz notícia: os 

jornais, os telejornais não vêem isso como notícia. 

aquele casal tantos anos juntos... não é notícia. 

sim, a notícia é o escândalo, o divórcio ou que se 

separam – às vezes devem separar-se, como disse, 

para evitar um mal maior... Mas a imagem de deus 

não é notícia. e esta é a beleza do matrimónio. são 

a imagem e a semelhança de deus. e esta é a nossa 

notícia, a notícia cristã.”

Francisco repete que a vida matrimonial e fa-

miliar não é fácil, e cita o primeiro capítulo da carta 

de são Tiago apóstolo, que fala da paciência. diz 

que talvez seja a virtude mais importante no casal 

– seja do homem, seja da mulher – e conclui com 

uma oração ao senhor “para que dê à igreja e à so-

ciedade uma consciência mais profunda, mais bela 

do matrimónio, que todos nós possamos entender 

e contemplar que no matrimónio há a imagem e a 

semelhança de deus.”

MMA

10 orientações do papa Francisco 
para o amor quotidiano  

no matrimónio, em amoris Lætitia

Na sua exortação “alegria do amor” (Amoris Læti-

tia), o Papa Francisco diz que “não poderemos enco-

rajar um caminho de fidelidade e doação recíproca 

se não estimularmos o crescimento, a consolidação 

e o aprofundamento do amor conjugal e familiar.”

conheça as dez orientações do Papa para me-

lhor viver o amor no quotidiano matrimonial:

1 – Paciência

É importante ter presente que “a paciência é 

uma qualidade do deus da aliança, que convida 
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(continua na p. seguinte)



diferentes”. “ser amável não é um estilo que o cristão 

possa escolher ou rejeitar: faz parte das exigências irre-

nunciáveis do amor — por isso todo o ser humano está 

obrigado a ser afável com aqueles que o rodeiam”.

6 – Desprendimento

o desapego, ou desprendimento, conduz à pro-

funda compreensão de que “muitas vezes, para amar 

os outros, é preciso primeiro amar a si mesmo. Todavia, 

esse hino à caridade afirma que o amor não procura o 

seu próprio interesse nem procura o que é seu”. o Papa 

diz que “uma pessoa que seja incapaz de se amar a si 

mesma sente dificuldade em amar os outros”, já que, 

nas escrituras, a orientação é que “não tenha cada um 

em vista os próprios interesses, mas todos e cada um 

exatamente os interesses dos outros (cf. Fl 2,4).” essa 

postura em relação ao próximo demonstra um amor 

que pode transbordar gratuitamente “sem nada espe-

rar em troca” (Lc 6,35), até chegar ao amor supremo, 

que é “dar a vida” pelos outros.

7 – Dominar a violência interior

Para dominar um interior violento é necessária “a 

paciência, que evita reagir bruscamente perante as fra-

quezas ou erros dos outros”, pois a “reação interior de 

indignação provocada por algo exterior é uma violência 

interna, uma irritação recôndita que nos põe à defesa 

perante os outros, como se fossem inimigos detestáveis 

a evitar”. diante dessa ira excessiva, a solução sugerida 

pelo Papa é que “nunca se deve terminar o dia sem 

fazer as pazes na família.” desta forma, entendemos 

que “a indignação pode ser saudável quando nos leva 

a reagir perante uma grave injustiça, mas é prejudicial 

quando tende a impregnar todas as nossas atitudes 

para com os outros”.
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a imitá-lo também na vida familiar”, tarefa não fácil, 

mas possível no amor, pois no matrimónio e na família a 

pessoa “mostra-se paciente quando não se deixa levar 

pelos impulsos interiores e evita agredir”, ou seja, pro-

cura viver com paciência os incómodos e os infortúnios 

do dia-a-dia. dessa forma, compreende-se mais sobre 

o verdadeiro amor ao descobrir, como aponta o Papa, 

que, “se não cultivarmos a paciência, sempre encontra-

remos desculpas para responder com ira, acabando por 

nos tornar pessoas que não sabem conviver, pessoas 

antissociais incapazes de dominar os impulsos; e a fa-

mília tornar-se-á um campo de batalha.”

2 – Atitude de serviço

o Papa, reflectindo acerca das palavras de são 

Paulo sobre a paciência, sublinha que ela é “acompa-

nhada por uma atividade, uma reação dinâmica e cria-

tiva perante os outros”, recomendando uma atitude de 

serviço. essa prontidão para servir “indica que o amor 

beneficia e promove os outros”, favorecendo o desen-

volvimento de pessoas boas no seio familiar e matri-

monial, vivendo a bondade nas acções quotidianas de 

doação ao próximo, pois a atitude de serviço lança-nos 

em direção ao outro no amor concreto, eficiente e sem 

reservas, “permitindo-nos experimentar a felicidade de 

dar, a nobreza e a grandeza de doar-se de forma su-

perabundante, sem calcular nem reclamar pagamento, 

mas apenas pelo prazer de dar e servir.”

3 – Dominar a inveja

compreender que “a  inveja  é uma tristeza pelo 

bem alheio, demonstrando que não nos interessa a 

felicidade dos outros porque estamos concentrados 

(continuação da p. anterior) exclusivamente no nosso bem-estar” é imprescindível 

para vencer as nossas fraquezas, pois “no amor, não 

há lugar para sentir desgosto pelo bem do outro” (cf. 

At 7,9; 17,5), mas sim alegria por todas as suas reali-

zações e conquistas. assim, como ensina o pontífice, 

“o verdadeiro amor aprecia os sucessos alheios, não 

os sente como uma ameaça, libertando-se do sabor 

amargo da inveja”.

4 – Dominar a arrogância e o orgulho

Na arrogância e no orgulho “não se trata apenas de 

uma obsessão por exibir as próprias qualidades; é pior: 

trata-se de uma perda do sentido da realidade — a pes-

soa considera-se maior do que é, porque se crê mais es-

piritual ou sábia”. No matrimónio e “na vida familiar não 

pode reinar a lógica do domínio de uns sobre os outros, 

nem a competição para ver quem é mais inteligente ou 

poderoso, porque essa lógica acaba com o amor”. Por 

isso, é muitas vezes necessário ser humilde, atitude que 

“faz parte do amor, porque, para poder compreender, 

desculpar ou servir os outros de bom coração é indispen-

sável dominar o orgulho e cultivar a humildade”.

5 – Amabilidade

Ser amável “significa que o amor não age rude-

mente, não atua de forma inconveniente, não se mostra 

duro no trato. os seus modos, as suas palavras, os seus 

gestos são agradáveis; não são ásperos nem rígidos”. a 

predisposição para um encontro verdadeiro com o outro 

exige amabilidade, porém “isso não é possível quando 

reina um pessimismo que põe em evidência os defeitos 

e erros alheios, talvez para compensar os próprios com-

plexos. Um olhar amável faz com que nos detenhamos 

menos nos limites do outro, podendo assim tolerá-lo 

e unirmo-nos num projeto comum, apesar de sermos 
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8 – Perdão

“se permitirmos a entrada de um mau sen-

timento no nosso íntimo, damos lugar ao ressen-

timento, que acaba por se aninhar no coração.” 

Para nos opormos a esse ressentimento, o Papa 

Francisco lembra que o perdão é “fundado numa 

atitude positiva que procura compreender a fra-

queza alheia e encontrar desculpas para a outra 

pessoa, como Jesus, que diz: «Perdoa-lhes, Pai, 

porque não sabem o que fazem» (cf. Lc 23,34). 

Porém, a tendência humana “costuma ser a de 

procurar cada vez mais culpas, imaginar cada vez 

mais maldades, supor todo o tipo de más inten-

ções; assim, o ressentimento vai crescendo e cria 

raízes”; no matrimónio, “qualquer erro ou queda 

do cônjuge pode danificar o vínculo de amor e a 

estabilidade familiar”. então, “se aceitamos que 

o amor de deus é incondicional, que o carinho 

do Pai não se deve comprar nem pagar, então 

poderemos amar sem limites, perdoar aos outros, 

ainda que tenham sido injustos para conosco”.

9 – Alegrar-se com os outros

o Papa afirma que “nos alegramos com o 

bem do outro quando reconhecemos a sua dig-

nidade, quando apreciamos as suas capacidades 

e as suas boas obras”. Mas “isso é impossível 

para quem sente a necessidade de estar sempre a 

comparar-se ou a competir, inclusivamente com 

o próprio cônjuge, até o ponto de se alegrar se-

cretamente com os seus fracassos”. o matrimó-

nio e “a família devem ser sempre o lugar onde 

uma pessoa que consegue algo de bom na vida, 

sabe que aí se vão congratular com ela”. assim, 

diz o Pontífice que “Nosso senhor aprecia de 

modo especial quem se alegra com a  felicidade 

do outro”.

10 – Tudo desculpar

Tudo desculpar “implica limitar os juízos, 

dominar a inclinação para proferir condenações 

duras e implacáveis: não condeneis e não sereis 

condenados!” (cf. Lc 6,37). assim, no amor ma-

trimonial quotidiano, “os esposos, que se amam e 

se pertencem, falam bem um do outro, procuram 

mostrar mais o lado bom do cônjuge do que as 

respectivas fraquezas e erros. em todo caso, guar-

dam silêncio para não danificar a sua imagem. 

Mas não se trata apenas de um gesto externo: ele 

deve brotar de uma atitude interior. Também não 

é a ingenuidade de quem pretende não ver as difi-

culdades e os pontos fracos do outro, mas a pers-

pectiva ampla de quem coloca essas fraquezas e 

erros no seu contexto; lembra-se de que esses 

defeitos constituem apenas uma parte, e não a 

totalidade, do ser do outro: um evento desagra-

dável no relacionamento não é a totalidade desse 

relacionamento”. Por fim, o Papa sublinha que 

“o amor convive com a imperfeição, desculpa-a 

e sabe guardar silêncio perante os limites do ser 

amado”.

Papa Francisco

EvangElho sEgundo são lucas
(lc 17,5-10)

«se tivésseis fé!»

TexTos l iTúrgicos

XXVII DomIngo Do Tempo Comum · Ano C · 06-10-2019
Habacuc 1,2-3;2,2-4 — Salmo 94,1-2.6-9 — II Carta a Timóteo 1,6-8.13-14 — S. Lucas 17,5-10

Comentário
O mundo é o campo de opressões e discórdias. À vista da grandeza dos problemas e da fragilidade dos nos-
sos esforços, sentimo-nos servos inúteis. “Senhor, aumenta em nós a fé”. É o grito que se levanta de todo 
o cristão inquieto e responsável. Falta de fé é hoje a grande crise da Igreja e da família cristã. Tudo à nossa 
volta parece ruir para só ficar a desolação e o cansaço. E quando a fé entra em crise, perdemos o sentido 
de Deus e o gosto da oração, ficando a alma vazia sem motivações e rumo certo. A vida da fé vive-se de 
joelhos. Fé é a força de Deus. A fé mostra-se nas obras. Exige entrega e doação absoluta. A fé é que tem 
sempre razão. A fé é um dom gratuito. “Somos servos inúteis”. Na hora em que O reconhecermos é que 
o Senhor há-de vir encher a barca. É Deus que em nós começa e leva a cabo a sua obra. Depois de tudo o 
que Deus faz em nós, somos servos inúteis.

Naquele tempo,
os apóstolos disseram ao senhor:
«aumenta a nossa fé».
o senhor respondeu:
«se tivésseis fé como um grão de mostarda,
diríeis a esta amoreira:
‘arranca-te daí e vai plantar-te no mar’,
e ela obedecer-vos-ia.
Quem de vós, tendo um servo a lavrar  

ou a guardar gado,
lhe dirá quando ele voltar do campo:
‘Vem depressa sentar-te à mesa’?
Não lhe dirá antes:
‘Prepara-me o jantar e cinge-te para  

me servires,
até que eu tenha comido e bebido.
depois comerás e beberás tu.’?
Terá de agradecer ao servo por lhe ter  

feito o que mandou?
assim também vós,
quando tiverdes feito tudo o que vos foi 

ordenado, dizei:
‘somos inúteis servos:
fizemos o que devíamos fazer’.

Palavra da salvação

Ordenação (cristo apresentando as chaves a são Pedro), Nicolas Poussin, 1630
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AgeNDA PArA OUTUBrO

Dia 01 ·  concerto laureados aBrsM · dia Mundial 
da Música · 21h00 · Multiusos (cripta)

Dia 12 · conselho Paroquial de Pastoral · 9h15
Dia 12 · Procissão de velas · 21h30
Dia 13 · dia da Padroeira · eucaristia solene · 

12h00
Dia 13 ·  35.º aniversário do agrupamento de 

escuteiros – 740 areosa
Dia 13 · concerto Mariano ·16h00 · igreja
Dia 18 a 20 · Jamboree dos escuteiros
Dia 24 · aniversário de sto. antónio Maria claret
Dia 25 · reunião de pais da catequese

eNCONTrOS De  fOrMAçãO e  OrAçãO

Domingos · grupo do crisma de adultos · 11h00 
(iniciará as actividades em 13 de outubro; 
encontram-se abertas as inscrições)
Quartas-feiras · renovamento carismático · 
capela do santíssimo · 15h00
Segunda terça-feira 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 · segundo 
domingo do mês · 11h00

ATeNDiMeNTO PelO PárOCO

Segunda a sexta-feira · 17h00–19h00
Sábado · 17h00–18h00

CONTACTOS

igreja – Secretaria e Cartório Paroquial
rua da igreja da areosa, 91
4200-323 PorTo
225 499 333 · Fax.: 225 404 722
segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e  
14h30–18h00
secretaria@paroquia-areosa.pt
www.paroquia-areosa.pt
www.facebook.com/igrejansareosa

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) · 
multiusosparoquiaareosa@gmail.com

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

se enlaça a fé com o serviço, o coração permanece 
aberto e jovem, e dilata-se ao fazer o bem. então a 
fé, como diz Jesus no evangelho, torna-se poderosa 
e faz maravilhas. se caminha por tal estrada, então 
amadurece e torna-se forte, desde que permaneça 
sempre unida ao serviço.

Mas que é o serviço? Poderíamos pensar que 
consiste apenas em ser fiel aos próprios deveres ou 
na prática de qualquer obra boa. Mas, para Jesus, 
é muito mais. No evangelho de hoje, pede-nos com 
palavras muito fortes e radicais uma disponibilidade 
total, uma vida totalmente disponível, sem olhar a 
cálculos nem conveniências. Porque é tão exigente 
Jesus? Porque ele nos amou assim, fazendo-se nosso 
servo «até ao extremo» (Jo 13,1), tendo vindo «para 
servir e dar a sua vida» (Mc 10,45). e isto acontece 
ainda hoje, sempre que celebramos a eucaristia: o 
senhor vem estar no meio de nós e, por mais que nos 
proponhamos a servir e amar, é sempre ele que nos 
precede, servindo-nos e amando-nos imensamente 
mais do que podemos imaginar e merecer. dá-nos a 
sua própria vida e convida-nos a imitá-lo, dizendo: 
«se alguém Me serve, que Me siga» (Jo 12,26).

Portanto, não somos chamados a servir ape-
nas por uma recompensa, mas para imitar deus, que 
se fez servo por nosso amor. Nem somos chamados 
a servir de vez em quando, mas a viver servindo. o 
serviço é um estilo de vida – mais ainda, resume em 
si todo o estilo de vida cristão: servir a deus na ado-
ração e na oração; estar aberto e disponível; amar 
o próximo e trabalhar com ardor pelo bem comum.

Não faltam, porém, aos crentes, as tentações 
que afastam do estilo de serviço e acabam por tor-
nar a vida inútil. onde não há serviço, a vida é inútil. 
Também aqui podemos pôr em evidência duas delas. 
Uma é deixar o coração entibiar-se. Um coração tíbio 
fecha-se numa vida preguiçosa e sufoca o fogo do 
amor. Quem é tíbio vive para satisfazer as suas pró-
prias comodidades, que não bastam jamais e, por 
isso, nunca está contente; pouco a pouco acaba por 
se contentar com uma vida medíocre. o tíbio reserva 
para deus e os outros uma «percentagem» do seu 
tempo e do seu coração, sem nunca exagerar, antes 
procurando poupar. assim, a sua vida perde o sabor: 
torna-se como um chá que era verdadeiramente 
bom, mas, quando fica frio, não se pode beber. […]

Há uma segunda tentação em que se pode cair, 
não por ser passivo, mas porque se é «demasiado 
ativo»: a tentação de pensar como senhor, trabalhar 
apenas para ganhar crédito e tornar-se alguém. então 
o serviço torna-se um meio e não um fim, porque o 
fim passou a ser o prestígio; depois, vem o poder, o 
desejo de ser grande. Mas Jesus lembra a todos nós: 
«Não seja assim entre vós. Pelo contrário, quem entre 
vós quiser fazer-se grande, seja o vosso servo» (Mt 
20,26). É assim que se edifica e embeleza a igreja. [...] 

assim nos ajude a intercessão da Virgem imacu-
lada e dos santos, especialmente de santa Teresa de 
calcutá, cujos frutos de fé e serviço estão presentes no 
meio de vós. acolhamos uma das suas palavras estu-
pendas que resume a mensagem de hoje: «o fruto da 
fé é o amor. o fruto do amor é o serviço. o fruto do 
serviço é a paz» (O caminho simples, introdução). ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

HomIlIA

xxVi domingo do Tempo comum, ano c

igreja da imaculada, Baku

2 de outubro de 2016

«não somos chamados a servir de vez em 
quando, mas a viver servindo»

Hoje a Palavra de deus apresenta-nos dois aspetos 
essenciais da vida cristã: a fé e o serviço. a propósito da 
fé, temos dois pedidos particulares dirigidos ao senhor.

o primeiro é do profeta Habacuc, suplicando 
a deus para intervir restabelecendo a justiça e a paz 
que os homens romperam com a violência, lutas e 
contendas: «até quando, senhor – diz ele –, pedirei 
socorro, sem que me escutes?» (Hab 1,2). em res-
posta, deus não intervém diretamente, não resolve 
bruscamente a situação, nem se faz presente pela 
força. Pelo contrário, convida a aguardar com paciên-
cia, sem nunca perder a esperança; sobretudo, subli-
nha a importância da fé: porque o homem viverá pela 
sua fé (cf. Hab 2,4). do mesmo modo procede deus 
também connosco: não subscreve os nossos desejos, 
que pretenderiam mudar imediata e continuamente 
o mundo e os outros, mas visa antes de tudo curar o 
coração: o meu coração, o teu coração, o coração de 
cada um. deus muda o mundo, mudando os nossos 
corações, mas não o pode fazer sem nós; com efeito, 
o senhor deseja que lhe abramos a porta do cora-
ção, para poder entrar na nossa vida. e esta abertura 
a ele, esta confiança n’ele é precisamente «o poder 
vitorioso que venceu o mundo: a nossa fé» (1 Jo 5,4). 
Porque, quando Deus encontra um coração aberto e 
confiante, nele pode realizar maravilhas.

Mas ter fé – uma fé viva – não é fácil e, daí, 
o segundo pedido; o pedido que, no evangelho, os 
apóstolos dirigem ao senhor: «aumenta a nossa fé!» 
(Lc 17,5). É uma boa petição, uma súplica que pode-
ríamos também nós dirigir a deus todos os dias. Mas 
a resposta divina é surpreendente e, também neste 
caso, devolve-nos o pedido feito: «se tivésseis fé...» 
É ele que nos pede para ter fé; porque a fé, que é um 
dom de deus e sempre se deve pedir, tem de ser, por 
sua vez, cultivada também por nós. Não é uma força 
mágica que desce do céu, não é uma habilidade pes-
soal que se recebe duma vez para sempre, nem um 
superpoder que serviria para resolver os problemas da 
vida. com efeito, uma fé útil para satisfazer as nossas 
necessidades seria uma fé egoísta, centrada em nós. 
a fé não deve ser confundida com estar bem ou sen-
tir-se bem, com sentir-se consolado no íntimo porque 
encontramos paz no coração. a fé é o fio de ouro que 
nos liga ao senhor, a pura alegria de estar com ele, de 
estar unido a ele; é o dom que vale a vida inteira, mas 
que só dá fruto, se fizermos a nossa parte.

e qual é a nossa parte? Jesus explica-nos que é 
o serviço. com efeito, no evangelho, logo depois das 
palavras sobre a força da fé, o senhor fala do serviço. 
Fé e serviço não se podem separar; antes pelo contrá-
rio, estão intimamente unidos entre si. [...] Quando 


