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«não se encontrou quem voltasse para dar glória a deus  
senão este estrangeiro»

e d i T o r i a l

Resgatar Jesus do Domingo

afirmar que a jornada dos cristãos neste mundo se faz 

sempre por vias acidentadas, ladeadas de barrancos e 

trevas espinhosas não passa de um trivial lugar-comum.

contudo, tentar perceber os contextos em que a cada 

momento eles se movem e quais as dificuldades e de-

safios a que mais urgentemente têm de dar resposta 

nem sempre é a tarefa mais fácil. se no que respeita à 

conjuntura internacional o Papa Francisco tem tentado 

aproximá-los de alguns dos temas mais prementes das 

sociedades rendidas ao economicismo em que desde 

há anos se movem, há uma reflexão de teor mais local a 

que não pode ser alheio o mais comum dos fiéis.

No nosso periférico recanto da europa, esmaga-

dos por forças centrífugas que nos vão preenchendo 

a agenda com preocupações que têm tanto de cosmo-

polita como de alheio, fomos ganhando o hábito de 

nos deixar deslumbrar pela pirotecnia dos potentados 

e adiar a solução das pequenas coisas que realmente 

tecem o nosso quotidiano.

como católicos e como portugueses, esquecemos 

que a nossa história recente foi marcada por dois mo-

mentos radicalmente contraditórios que deixaram mar-

cas profundas na nossa vivência das propostas de Jesus.

saídos de uma era de nacionalização da Igreja em que 

a religião oficial do Estado tudo subordinava ao aval 

do cardeal e do Presidente do conselho, deixámo-nos 

rapidamente vencer pelo oposto movimento de priva-

tização da Igreja, reduzindo o cristianismo a um vulgar 

fenómeno religioso enquadrado na esfera das crenças 

subjectivas, logo, banido da praça pública e do debate 

de ideias, confinado a uma envergonhada e silenciosa 

peregrinação entre os templos e os altares domésticos.

sem pretender teorizar longamente sobre o as-

sunto, parece óbvio que neste duplo processo aquilo 

que deixámos perder foi precisamente a genuína vida 

das “igrejas”, ou seja, a vida actuante das propostas de 

Jesus no quotidiano das comunidades locais, manifes-

tada pela iniciativa pessoal do crente numa projecção 

activa dos valores que professa em cada uma das acções 

rotineiras do seu dia-a-dia.

Vencidos por uma lógica sobranceira a todas as 

ideologias, permitimos que se transformasse a Palavra 

numa doutrina a papaguear sem consequência aos mais 

novos e se reduzisse a Vida aos quarenta e cinco minutos 

de piedosa penitência ao domingo. Jesus: esquecido no 

sacrário durante a semana.

o nosso único desafio — aqui e agora — é precisa-

mente esse: o de resgatar Jesus do domingo. Perante a 

urgência de Viver Jesus, não há problema doutrinal que 

nos possa tolher caminho. Perante a urgência de Amar 

sem limite, não pode haver retórica que nos atrase a 

acção. como os primeiros cristãos, não precisámos de 

dinheiro, mapas, manuais de procedimentos nem alti-

falantes: só precisamos de mãos e de pés — porque a 

nossa cabeça, a nossa boca e o nosso coração são Jesus.

PM

Comentário
Jesus veio salvar todos os homens, porque “a palavra de Deus não está encadeada”. Todos leprosos, todos 
pecadores e estrangeiros. O profeta pode ser acorrentado, mas a palavra não. Vive-se por ela, morre-se por 
ela. “No caminho ficaram todos limpos da lepra”. Para Naamã (Primeira Leitura, ii reis 5,14-17), a condição 
era lavar-se sete vezes; para os dez leprosos foi ir mostrar-se aos sacerdotes. Todos foram curados porque 
obedeceram à palavra do Mestre e se puseram a caminho. “Onde estão os outros nove?” Há omissões e 
ausências que ferem o coração de Deus. Nos planos de Deus sou único e insubstituível. Os nove que falta-
ram foram infiéis ao amor. Para o samaritano curado, o primeiro e o mais urgente foi o amor reconhecido. 
“Prostrou-se para lhe agradecer”. É o gesto do cristão. Vivamos “sempre e em tudo dando graças a Deus”. 
A oração de louvor e ação de graças caracteriza a atitude filial de Cristo e do cristão: “Pai, eu te dou gra-
ças”. Com Cristo aprendemos a dar graças, vivendo em comunhão eucarística em todo o tempo e lugar. 
Quando celebramos a Eucaristia, voltamos atrás, como o leproso, para agradecer.

James Tissot, Cura de Dez Leprosos, c. 1890

Naquele tempo,
indo Jesus a caminho de Jerusalém,
passava entre a samaria e a galileia.
ao entrar numa povoação,
vieram ao seu encontro dez leprosos.
conservando-se a distância, disseram em alta voz:
«Jesus, Mestre, tem compaixão de nós».
ao vê-los, Jesus disse-lhes:
«ide mostrar-vos aos sacerdotes».
e sucedeu que no caminho ficaram limpos  

da lepra.
Um deles, ao ver-se curado,
voltou atrás, glorificando a deus em alta voz,
e prostrou-se de rosto em terra aos pés de Jesus,
para lhe agradecer.
era um samaritano.

Jesus, tomando a palavra, disse:
«Não foram dez os que ficaram curados?
onde estão os outros nove?
Não se encontrou quem voltasse para dar glória 

a deus
senão este estrangeiro?».
e disse ao homem:
«levanta-te e segue o teu caminho;
a tua fé te salvou».

Palavra da salvação
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podemos perguntar-nos: somos capazes de dizer obri-
gado? Quantas vezes dizemos obrigado em família, na 
comunidade, na igreja? Quantas vezes dizemos obri-
gado a quem nos ajuda, a quem está ao nosso lado, 
a quem nos acompanha na vida? Muitas vezes consi-
deramos tudo como se nos fosse devido! e isto acon-
tece também com deus. É fácil ir ter com o senhor 
para lhe pedir qualquer coisa, mas voltar para lhe 
agradecer... Por isso Jesus sublinha fortemente a falta 
dos nove leprosos ingratos: «Não foram dez os que 
ficaram purificados? onde estão os outros nove? Não 
houve quem voltasse para dar glória a deus, senão 
este estrangeiro?» (Lc 17,17-18). […]

Para saber agradecer, é preciso também a 
humildade. Na Primeira leitura, ouvimos o caso sin-

gular de Naamã, comandante do exército do rei da 
síria (cf. 2 Re 5,14-17). está leproso; para se curar, 
aceita a sugestão duma pobre escrava e confia-se 
aos cuidados do profeta eliseu, que para ele é um 
inimigo. Naamã, porém, está disposto a humilhar-
se. e, dele, eliseu não pretende nada; manda-o ape-
nas mergulhar na água do rio Jordão. esta exigên-
cia deixa Naamã perplexo, até mesmo contrariado: 
poderá porventura ser verdadeiramente um deus, 
aquele que pede coisas tão banais? e estava para 
voltar a casa, mas depois aceita mergulhar no Jordão 
e, imediatamente, fica curado.[…]

É significativo que Naamã e o samaritano sejam 
dois estrangeiros. Quantos estrangeiros, incluindo 
pessoas doutras religiões, nos dão exemplo de valores 
que nós, às vezes, esquecemos ou negligenciamos! É 
verdade; quem vive a nosso lado, talvez desprezado 
e marginalizado porque estrangeiro, pode ensinar-
-nos a trilhar o caminho que o senhor quer. Também 
a Mãe de deus, juntamente com o esposo José, expe-
rimentou a separação da sua terra. Por muito tempo, 
também ela foi estrangeira no egito, vivendo longe de 
parentes e amigos. Mas a sua fé soube vencer as difi-
culdades. conservemos intimamente esta fé simples 
da santíssima Mãe de deus; peçamos-lhe a graça de 
saber voltar sempre a Jesus e dizer-lhe o nosso obri-
gado pelos inúmeros benefícios da sua misericórdia. ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

HomIlIA

xxViii domingo do Tempo comum, ano c

Praça de são Pedro

9 de outubro de 2016

«É fácil ir ter com o senhor para lhe pedir 
qualquer coisa, mas voltar para  

lhe agradecer...»

o evangelho deste domingo convida-nos a reconhe-

cer, com maravilha e gratidão, os dons de deus. ao 

longo da estrada que o leva à morte e à ressurreição, 

Jesus encontra dez leprosos que vêm ao seu encon-

tro, param à distância e gritam o seu infortúnio àquele 

homem em quem a fé deles intuiu um possível sal-

vador: «Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós!» (Lc 

17,13). estão doentes e procuram alguém que os cure. 

em resposta, Jesus disse-lhes que se fossem apresentar 

aos sacerdotes, que, segundo a lei, estavam encarre-

gados de constatar uma eventual cura. desta forma, 

não se limita a fazer uma promessa, mas põe à prova a 

sua fé. Pois, naquele momento, os dez ainda não estão 

curados; recuperam a saúde enquanto vão a caminho, 

depois de ter obedecido à palavra de Jesus. então, 

todos, cheios de alegria, apresentam-se aos sacerdotes 

e seguem depois o seu caminho, mas esquecendo o 

doador, ou seja, o Pai que os curou por meio de Jesus, 

seu Filho feito homem.

apenas uma exceção: um samaritano, um estran-
geiro que vive marginalizado do povo eleito, quase um 
pagão. este homem não se contenta com ter obtido a 
cura através da sua própria fé, mas faz com que uma tal 
cura atinja a sua plenitude voltando atrás para expres-
sar a sua gratidão pelo dom recebido, reconhecendo 
em Jesus o verdadeiro sacerdote que, depois de o ter 
erguido e salvado, pode fazê-lo caminhar acolhendo-o 
entre os seus discípulos.

como é importante saber agradecer, saber lou-
var por tudo aquilo que o senhor faz por nós! assim 
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Nova Época

O significado do Halloween e  

do “Holywins”

Em véspera de Todos os Santos, o que andamos 

a ensinar às nossas crianças?

depois do muito que temos ouvido e lido, não pode-

mos ignorar, e muito mais calar, o que sabemos sobre 

esta festa do Halloween, que tanto mal traz consigo 

e na qual, por falta de informação, muitos católicos 

entram inocentemente sem imaginar as funestas 

consequências. Neste mês de outubro Missionário, 

em que o Papa nos chama de modo especial à mis-

são, torna -se mais urgente evangelizar e, portanto, 

descobrirmos também o que é o “Holywins”.

É tempo de aprender com aqueles que nos ad-

vertem, muitos deles exorcistas, incluindo até o Papa 

Francisco, que já em 2014 afirmava: “como faz o 

demónio para nos afastar do caminho de Jesus? a 

tentação começa brevemente, mas cresce: cresce 

sempre. ela cresce e contagia o outro, é transmitida e 

tenta ser comunitária. e, finalmente, para tranquilizar 

a alma, justifica-se. cresce, contagia e justifica-se”, 

advertiu o Papa Francisco.

se os meus caros leitores ainda não conhecem a 

agência católica de informações (aci), talvez seja a 

altura de a descobrir, pois nela encontrarão muitos e 

interessantes artigos que podem consultar para ficar 

mais bem informados sobre os mais variados temas. 

os textos que se seguem aí foram recolhidos.

MMA

Breve resumo sobre  
o Halloween

1. A origem do nome

a solenidade de Todos os santos é comemorada 

no dia 1.º de novembro e celebrada na igreja 

desde às vésperas. Por isso, a noite de 31 de outu-

bro, no inglês antigo, era chamada “All hallow’s 

eve” (“véspera de Todos os santos”). Mais tarde, 

esta expressão tornou-se “Halloween”.

2. As raízes celtas

No século Vi a.c., os celtas do norte da europa 

celebravam o fim de ano com a festa do “Samhein” 

(ou “Samon”), festividade do sol, iniciada na noite 

de 31 de outubro, e que marcava o fim do verão e 

da época das colheitas. os celtas acreditavam que 

❧



nessa noite o deus da morte permitia aos mortos regres-

sarem à terra, fomentando um ambiente de terror.

segundo as suas crenças, as almas de alguns 

defuntos permaneciam aprisionadas dentro de ani-

mais ferozes e podiam ser libertadas com sacrifí-

cios de toda índole aos deuses, inclusive sacrifícios 

humanos. Uma das formas de evitar a maldade dos 

espíritos malignos, fantasmas e outros monstros era 

usar algum disfarce para tentar assemelhar -se a eles 

e, dessa forma, passar despercebido ante o seu olhar.

3. Assimilação pelo cristianismo

Quando os povos celtas foram cristianizados, nem 

todos eles renunciaram aos seus costumes pagãos. 

da mesma forma, a coincidência cronológica da festa 

pagã do “samhein” com as celebrações cristãs de 

Todos os santos e dos Fiéis defuntos, comemorada 

no dia seguinte (2 de novembro), levou a que as cren-

ças cristãs fossem associadas às antigas superstições 

da morte.

com a chegada de alguns irlandeses aos estados 

Unidos da américa, foi aí introduzido o Halloween, 

que acabou por se tornar parte integrante do folclore 

popular do país. a partir de então, foi assimilando a 

contribuição cultural de outros migrantes e introdu-

zindo a crença das bruxas, fantasmas, duendes, vam-

piros e outros monstros. Mais tarde, esta celebração 

pagã foi difundida no mundo inteiro.

4. Uma das principais festas satânicas

segundo o testemunho de algumas pessoas que prati-

caram o satanismo e depois se converteram ao cristia-

nismo, o Halloween é considerada a festa mais impor-

tante para os cultos demoníacos, porque dá início ao 

novo ano satânico e é como uma espécie de “aniver-

sário do diabo”. É nesta data que os grupos satânicos 

sacrificam os jovens e especialmente as crianças, pois 

são os preferidos de deus.

5. Doces ou travessuras?

No Halloween, as crianças e alguns adultos costumam 

disfarçar-se de seres horríveis e temerários que vão de 

casa em casa exigindo “trick or treat” (“doces ou tra-

vessuras”). a crença é de que se não lhes dão alguma 

guloseima, os visitantes farão uma maldade ao mora-

dor do lugar. Muitas pessoas acreditam que o início 

deste costume está na perseguição aos católicos na 

inglaterra, onde suas casas eram ameaçadas.

6. Jack e a abóbora

existe uma antiga lenda irlandesa segundo a qual um 

homem chamado Jack tinha sido tão mau em vida que 

supostamente não podia entrar nem no inferno, por 

ter enganado muitas vezes o demónio. assim, teve 

que permanecer na terra, vagueando pelos caminhos 

com uma lanterna feita de uma cabaça com um carvão 

aceso no interior.

Para afugentar o Jack, as pessoas supersticiosas 

colocavam uma lanterna semelhante na janela ou à 

frente de suas casas. Mais tarde, quando o costume se 

popularizou, o legume para fazer a lanterna passou a 

ser uma abóbora com buracos em forma do rosto de 

uma caveira ou bruxa.
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(continua na p. seguinte)

7. Um grande negócio

a indústria de Hollywood contribuiu para a difusão do 

Halloween com uma série de filmes nos quais a violên-

cia e os assassinatos criam no espectador um estado 

mórbido de angústia e ansiedade. estes filmes são 

vistos por adultos e crianças, desenvolvendo nestas o 

medo e uma ideia malévola da realidade. do mesmo 

modo, as máscaras, fantasias, doces, maquilhagens e 

outros artigos são motivos para que alguns empresá-

rios fomentem esse “consumo do terror” e favoreçam 

a imitação dos costumes norte-americanos.

8. As mascaradas

segundo o Pe. Jordi rivero, grande apologista, celebrar 

uma festa de máscaras não é intrinsecamente mau, 

sempre e quando se cuidar para que esta não esteja 

contra o pudor, o respeito pelas coisas sagradas e a 

moral em geral.

o Holywins

É por essas razões que nos últimos anos começou a 

divulgar-se a comemoração alternativa do “Holywins” 

(“a santidade vence”), que consiste em disfarçar-se do 

santo ou santa favorito e participar na noite de 31 de 

outubro em diversas atividades paroquiais, como Mis-

sas, vigílias, procissões, adoração eucarística através de 

cantos, músicas e danças em “chave cristã”.

Sugestões de atividades: 10 propostas 
práticas para uma boa celebração

a arquidiocese do México informa que a advogada 

alejandra María sosa elízaga propõe 10 sugestões 

práticas para festejar em família, em grupo ou com 

a comunidade paroquial a véspera da solenidade de 

Todos os santos, dia 31 de outubro. “como todos os 

anos, por causa dessa data, as lojas e as ruas ficam 

inundadas de demónios, fantasmas, monstros, esque-

letos, caveiras e demais parafernália do Halloween. 

Muitas pessoas acham isso normal e até divertido, 

mas, pensando bem, do ponto de vista cristão, o que 

poderá ter de divertido disfarçar as crianças ou decorar 

a casa com personagens que representam o mal, as 

trevas, os inimigos daquele que é a luz do mundo, em 

quem cremos?”, explica a autora num artigo intitulado 

“celebramos os santos, não os espantos!” além disso, 

acrescenta que a sua intenção é a de organizar “uma 

festa simples e divertida, na qual estejam presentes as 

duas coisas que as crianças mais gostam no Halloween: 

fantasias e doces, mas dando-lhes um toque, para que 

não seja uma festa pagã, e muito menos anticristã”.

1. Fantasias de santos

Que todos se fantasiem de santos à sua escolha e cada 

um diga o que mais gosta desse santo ou santa.

2. Doces com motivos cristãos

Não dê guloseimas decoradas com motivos do Hallo-

ween às crianças que baterem à porta pedindo doces. 

dê doces normais, enfeitados com carinhas sorridentes 

com auréolas; presenteie também com santinhos.

3. Realizar atividades em grupos

divida os participantes da festa em equipes e dê-lhes 

materiais (papel, cordas etc.) para que se divirtam ela-

borando uma fantasia de santo para algum membro 

do grupo; que cada equipe explique por que escolheu 

aquele santo e conte o que sabe sobre sua vida. dê a 

todos prémios pela sua criatividade e esforço.

4. Desenhar os santos

crianças e adultos podem entreter-se fazendo e pintando 

desenhos dos seus santos favoritos (não é necessária 

grande perfeição) e colá-los na parede em exposição.

5. Fazer fotografias dos participantes com auréolas

recorte auréolas de papel e cole-as na parede a dife-

rentes alturas, para que os participantes parem diante 

delas e possam fazer uma foto, na qual apareçam 

com uma auréola. as fotografias de todos como san-

tos ficam muito simpáticas!

6. Contar histórias

Que cada um dos participantes se prepare antecipa-

damente para contar alguma história interessante, 

comovente ou divertida sobre algum santo.

7. Festival de vídeo

organize um minifestival com vídeos ou filmes sobre 

a vida de santos.

8. Exposição de frases de santos

coloque em alguma parede apropriada da igreja recor-

tes com frases favoritas de diversos santos, sobretudo, 

do santo padroeiro dessa igreja particular.

9. Celebrar uma missa

Participem juntos no dia 1.º de novembro na Missa da 

solenidade de Todos os santos.

10. Ler o Catecismo

leia o que o catecismo da igreja católica ensina sobre 

os santos (entre eles os artigos 956 e 957) e, no final, 

faça uma oração para pedir a intercessão dos santos, em 

especial dos padroeiros ou favoritos dos participantes.
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Para terminar, algumas indicações do Pe. aldo Buo-

naiuto, sacerdote exorcista e autor do livro Halloween, 

o Truque do Diabo. este sacerdote é antropólogo, 

demonólogo e coordenador do serviço anti-seitas da 

comunidade Papa João xxiii. estudou filosofia e teo-

logia no Pontifício ateneu “santo anselmo” (roma) 

e antropologia teológica no Pontifício ateneu Tere-

sianum (roma).

o presbítero expressou diante das câmaras de 

televisão italiana que é importante compreender a 

instituição da festa de Todos os santos no dia 1º de 

novembro, já que foi o Papa gregório iV, por volta do 

ano de 834, que a transferiu do dia 13 de maio para 

esta data, justamente a fim de deter a tradição que 

chegava da irlanda e envolve a adoração do mundo 

das trevas e dos mortos.

deste modo, destacou como atualmente tudo se 

encontra relativizado, unido ao tétrico, à violência, ao 

horror e ao sangue, sob forma de brincadeira supos-

tamente inocente.

o Pe. Buonaiuto afirmou que o seu livro procura 

“informar, educar e prevenir os perigos, oferecer um 

subsídio para os pais e educadores, para os catequis-

tas e para os sacerdotes, assim como para as crianças, 

de maneira que exista consciência a respeito dos sig-

nificados dos símbolos ocultos e satânicos deste car-

naval do horror que não deve ser trivializado”.

Por outro lado, o sacerdote criticou o aspecto 

comercial deste evento muito seguido pelos jovens. 

“Na europa, o lucro económico com a ‘noite das bru-

xas’ supera os 400 milhões de euros”, assinalou.

“Trata-se de um fenômeno prejudicial, no plano 

social, antropológico e cultural: uma proposta de 

valores negativos, vinculados a uma visão materialista 

e utilitarista da vida e do prazer. É uma profanação da 

verdadeira festa, cristã, do culto aos santos, da devo-

ção por homens e mulheres que procuraram imitar o 

exemplo perfeito de Jesus no amor ao próximo e no 

respeito aos mandamentos divinos”.

É tempo de pensar o que cada um pode fazer na 

sua família e na sua comunidade para inverter este 

fenómeno. Não podemos deixar-nos influenciar por 

modas aparentemente inocentes, mas que escondem 

graves problemas. Vigiemos e oremos para não nos 

deixarmos cair na tentação. ☐

Consistório 2019: «Tu és a poesia» 

— a mensagem do Papa para o 

cardeal Tolentino Mendonça

Responsável assume vocação de diálogo 

com o mundo da cultura

Vaticano, 05 out 2019 (Ecclesia) — o cardeal d. José Tolen-

tino Mendonça disse hoje no Vaticano que o Papa sublinhou 

a sua faceta de poeta, quando o saudou, antes do consistó-

rio de criação cardinalícia na Basílica de são Pedro.

“Foi interessante, quando ele se abeirou de mim, eu 

disse-lhe baixinho: ‘santo Padre, o que é que me fez?’ e ele 

riu-se e disse: ‘olha, digo-te aquilo que um poeta disse, ‘tu 

és a poesia’. Foram palavras que eu guardo no meu coração, 

no fundo para dizer uma coisa essencial, que a igreja conta 

com uma determinada sensibilidade, uma atenção a um de-

terminado campo humano, que é o campo da cultura, das 

artes, da estética”, referiu aos jornalistas, após a cerimónia 

que decorreu no Vaticano. o arquivista e bibliotecário da 

santa sé declarou que o Papa “considera que esse campo 

é também importante para a missão da igreja e para aquilo 

que ela hoje é chamada a ser no mundo”.

d. José Tolentino Mendonça riu-se quando foi questio-

nado se o barrete pontifício pesava mais do que o solidéu de 

bispo. “Nestes momentos, nós nem nos lembramos dessas coi-

sas, mas ao solidéu já estava habituado, o barrete é  a primeira 

vez que o uso, de maneira que, se calhar, neste momento sinto 

mais o peso do barrete do que do solidéu”, admitiu.

“A vida vai-nos dando mais do que pesos. A vida 

de um cardeal é pesada? É, mas a vida de um pai de 

família também é, a vida de um operário, a vida de 

um desempregado, a vida do homem sobre a terra, 

a vida de um refugiado, de alguém que constrói a 

sociedade. A vida é difícil para todos, também será 

para um cardeal, mas também é bela e é nisso que 

eu penso: Partilho a humanidade dos meus irmãos e 

faço com eles um caminho crente, um caminho de fé”

o novo cardeal chegou à sala régia do Palácio apostólico 

com uma cruz pastoral de prata, que pediu aos três bispos 

da diocese do Funchal (d. Nuno Brás e os seus predecesso-

res, d. antónio carrilho e d. Teodoro de Faria) que aben-

çoassem. “Trago-a hoje em sinal da história que me trouxe 

aqui”, explicou. Questionado sobre o que sentiu, aquando 

da imposição do barrete cardinalício, d. José Tolentino subli-

nhou a dimensão da fé: “senti tudo: senti o abraço de deus, 

senti a responsabilidade de cada passo, e senti que há uma 

coisa maior do que eu. em determinados momentos, acho 

que todos, crentes, laicos, padres, cardeais, país de família, 

sentimos que a vida é maior. Foram passos conscientes, não 

foram uns passos quaisquer”, concluiu.

OC

(continuação da p. anterior) N o T í c i a s

Vaticano: Papa institui  domingo 

dedicado à Bíblia

Celebração anual vai assinalar-se a primeira 

vez a 26 de Janeiro de 2020

Vaticano, 30 set 2019 (Ecclesia) — o Papa Francisco anun-

ciou hoje a instituição de um “domingo da Palavra de 

deus”, celebração anual nas comunidades católicas que 

visa promover a familiaridade com a Bíblia. “a Bíblia não 

pode ser património só de alguns e, menos ainda, uma 

coletânea de livros para poucos privilegiados”, escreve, 

na carta apostólica ‘Aperuit illis’ (‘abriu-lhes o entendi-

mento’). a celebração vai acontecer no iii domingo do 

Tempo comum do calendário litúrgico, visando a “celebra-

ção, reflexão e divulgação da Palavra de deus”.

“o dia dedicado à Bíblia pretende assinalar a urgente 

necessidade de nos tornarmos familiares e íntimos da sa-

grada escritura e do ressuscitado, que não cessa de partir 

a Palavra e o Pão na comunidade dos crentes”, precisa o 

Papa. a celebração anual vai ser assinalada pela primeira 

vez a 26 de janeiro de 2020, num momento em que decor-

rem tradicionalmente iniciativas que visam o diálogo entre 

confissões cristãs e com o mundo judaico. “Não se trata de 

mera coincidência temporal: a celebração do domingo da 

Palavra de deus expressa uma valência ecuménica, porque 

a sagrada escritura indica, a quantos se colocam à escuta, 

o caminho a seguir para se chegar a uma unidade autêntica 

e sólida”, explica Francisco.

este domingo da Bíblia já tinha sido sugerido no final 

do Jubileu extraordinário da Misericórdia, em novembro 

de 2016. “escutar as sagradas escrituras para praticar a 

misericórdia: este é um grande desafio lançado à nossa 

vida. a Palavra de deus é capaz de abrir os nossos olhos, 

permitindo-nos sair do individualismo que leva à asfixia e à 

esterilidade enquanto abre a estrada da partilha e da soli-

dariedade”, escreve o Papa.

Francisco sublinha a importância da proclamação das 

leituras bíblicas durante as celebrações litúrgicas e as homi-

lias, com recomendações aos sacerdotes. o texto destaca 

que a Bíblia não é uma coletânea de livros de história nem 

de crónicas”, assinalando a importância da “Tradição”. 

“antes de se tornar um texto escrito, a sagrada escritura 

foi transmitida oralmente e mantida viva pela fé de um 

povo que a reconhecia como sua história e princípio de 

identidade no meio de tantos outros povos. Por isso a fé 

bíblica se funda sobre a Palavra viva, e não sobre um livro”.

simbolicamente, o documento é dado a conhecer 

na Memória litúrgica de são Jerónimo e início do 1600.º 

aniversário da morte do responsável pela ‘Vulgata’, a mais 

conhecida tradução latina da Bíblia.

OC
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Polít ica:  Conferência Episcopal 

afirma «preocupações de sempre» 

diante de novo quadro parlamentar

Reunião do Conselho Permanente  

do episcopado manifestou «preocupação» pela 

elevada abstenção nas eleições legislativas

Fátima, 08 out 2019 (Ecclesia) — o secretário e porta-

-voz da conferência episcopal Portuguesa (ceP) afir-

mou hoje que a igreja católica manifesta as “preocu-

pações de sempre” de apreço pela dignidade da vida 

humana no novo quadro parlamentar, respeita a “von-

tade popular” e alerta para a “elevada abstenção”.

“Numa democracia há que respeitar a pluralidade 

de opiniões. Quando são contrárias aos grandes prin-

cípios da vida e das pessoas temos de cuidar para que 

isso não aconteça”, afirmou o padre Manuel Barbosa.

em declarações aos jornalistas após a reunião do 

conselho Permanente da ceP, que decorreu a 8 de outu-

bro em Fátima, o porta-voz do episcopado disse que não 

foram analisadas situações “concretas” da nova compo-

sição parlamentar que resultou das eleições legislativas.

o secretário da ceP acrescentou que o conselho 

Permanente manifestou preocupação pela abstenção, a 

“maior em eleições legislativas”, pedindo aos agentes 

políticos que a analisem e afirmando que pode estar 

em causa a “dignificação da ação política”.

o conselho Permanente referiu também a neces-

sidade dos responsáveis políticos eleitos para assem-

bleia da república “cuidarem da estabilidade, da paz 

social e da justiça”, fomentando a “solidariedade social 

na atenção aos mais pobres e às instituições de solida-

riedade social”, além da necessidade de salvaguardar 

o “respeito pela dignidade humana integral”, dos va-

lores da vida, da família e todos os que constam do 

crescimento de uma sociedade na harmonia e na paz”. 

“estaremos aí para afirmar aquilo em que acreditamos. 

Também somos voz na sociedade em que estamos”, 

acrescentou o padre Manuel Barbosa.

o porta-voz da ceP manifestou ainda preocupação 

por “possíveis efeitos negativos” na conjuntura europeia 

e mundial que possam “pôr em causa o crescimento 

económico e o bem comum”, dando por exemplo o 

“Brexit”. disse também que os bispos portugueses estão 

a acompanhar os trabalhos do sínodo da amazónia a 

decorrer no Vaticano, esperando que “daí possam vir 

sugestões para a igreja e para a presença da igreja nesse 

local”. “o sínodo é um processo”, lembrou, acrescen-

tando que as conclusões não são conhecidas no início, 

mas no fim e referindo que questões como a ordenação 

de homens casados é “um dos 147 pontos”, e diz res-

peito à amazónia e às “zonas mais remotas”, para que 

“tenham a vida cristã e a celebração da sua fé”. “Vere-

mos o que o sínodo dirá e o que vai apresentar ao Papa 

Francisco daqui a três semanas”, sublinhou.

o conselho Permanente manifestou “pesar” pelo 

falecimento de Freitas do amaral, que teve um “papel 

relevante na consolidação da democracia em Portugal”, 

e de Manuela silva, uma “mulher de causas sociais”, 

seja no ensino superior, na administração pública e na 

direção da comissão Nacional Justiça e Paz e, mais re-

centemente, na rede cuidar da casa comum.

PR



universal autêntica, que se manifesta no respeito 
mútuo pela vida de cada um. sem o deus de Jesus 
cristo, toda a diferença fica reduzida a ameaça infer-
nal, tornando impossível qualquer aceitação fraterna 
e unidade fecunda do género humano.

o destino universal da salvação, oferecida 
por deus em Jesus cristo, levou Bento xV a exigir a 
superação de todo o fechamento nacionalista e etno-
cêntrico, de toda a mistura do anúncio do evangelho 
com os interesses económicos e militares das potên-
cias coloniais. Na sua carta apostólica Maximum 
illud, o Papa lembrava que a universalidade divina 
da missão da igreja exige o abandono duma per-
tença exclusivista à própria pátria e à própria etnia. 
a abertura da cultura e da comunidade à novidade 
salvífica de Jesus cristo requer a superação de toda a 

indevida introversão étnica e eclesial. Tam-
bém hoje, a igreja continua a necessitar 
de homens e mulheres que, em virtude do 
seu Batismo, respondam generosamente à 
chamada para sair da sua própria casa, da 
sua família, da sua pátria, da sua própria 
língua, da sua igreja local. são enviados 
aos gentios, ao mundo ainda não transfi-
gurado pelos sacramentos de Jesus cristo 
e da sua igreja santa. anunciando a Pala-
vra de deus, testemunhando o evangelho 
e celebrando a vida do espírito, chamam 
à conversão, batizam e oferecem a sal-
vação cristã no respeito pela liberdade 
pessoal de cada um, em diálogo com as 
culturas e as reli giões dos povos a quem 
são enviados. assim a missio ad gentes, 
sempre necessária na igreja, contribui de 

maneira fundamental para o processo permanente 
de conversão de todos os cristãos. a fé na Páscoa 
de Jesus, o envio eclesial batismal, a saída geográ-
fica e cultural de si mesmo e da sua própria casa, a 
necessidade de salvação do pecado e a libertação do 
mal pessoal e social exigem a missão até aos últimos 
confins da terra.

a coincidência providencial do Mês Missionário 
extraordinário com a celebração do sínodo especial 
sobre as igrejas na amazónia leva-me a assinalar como 
a missão, que nos foi confiada por Jesus com o dom 
do seu espírito, ainda é atual e necessária também 
para aquelas terras e seus habitantes. Um renovado 
Pentecostes abra de par em par as portas da igreja, 
a fim de que nenhuma cultura permaneça fechada 
em si mesma e nenhum povo fique isolado, mas se 
abra à comunhão universal da fé. Que ninguém fique 
fechado em si mesmo, na autorreferencialidade da sua 
própria pertença étnica e religiosa. a Páscoa de Jesus 
rompe os limites estreitos de mundos, religiões e cultu-
ras, chamando-os a crescer no respeito pela dignidade 
do homem e da mulher, rumo a uma conversão cada 
vez mais plena à Verdade do senhor ressuscitado, que 
dá a verdadeira vida a todos.

a este respeito, recordo as palavras do Papa 
Bento xVi no início do nosso encontro de Bispos 
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MENSaGEM DE SUa SaNTIDaDE
o  papa  FRaNc ISco  paRa  o  D Ia
MUNDIaL DaS MISSÕES DE 2019

(20 de outubro de 2019)

Batizados e enviados: a Igreja de cristo em 
missão no mundo

Queridos irmãos e irmãs!

Pedi a toda a igreja que vivesse um tempo extraor-
dinário de missão no mês de outubro de 2019 para 
comemorar o centenário da promulgação da carta 
apostólica Maximum illud, do Papa Bento xV (30 de 
novembro de 1919). a clarividência profética da sua 
proposta apostólica confirmou-me como é impor-
tante, ainda hoje, renovar o compromisso missionário 
da igreja, potenciar evangelicamente a sua 
missão de anunciar e levar ao mundo a sal-
vação de Jesus cristo, morto e ressuscitado.

o título desta mensagem – «bati-
zados e enviados: a igreja de cristo em 
missão no mundo» – é o mesmo do outu-
bro Missionário. a celebração deste mês 
ajudar-nos-á, em primeiro lugar, a reen-
contrar o sentido missionário da nossa 
adesão de fé a Jesus cristo, fé recebida 
como dom gratuito no Batismo. o ato, 
pelo qual somos feitos filhos de deus, 
sempre é eclesial, nunca individual: da 
comunhão com deus, Pai e Filho e espí-
rito santo, nasce uma vida nova partilhada 
com muitos outros irmãos e irmãs. e esta 
vida divina não é um produto para vender 
– não fazemos proselitismo –, mas uma riqueza para 
dar, comunicar, anunciar: eis o sentido da missão. 
recebemos gratuitamente este dom, e gratuitamente 
o partilhamos (cf. Mt 10,8), sem excluir ninguém. 
deus quer que todos os homens sejam salvos, che-
gando ao conhecimento da verdade e à experiência 
da sua misericórdia por meio da igreja, sacramento 
universal da salvação (cf. 1Tm 2,4;3,15; conc. ecum. 
Vat. ii, const. dogm. Lumen gentium, 48).

a igreja está em missão no mundo: a fé em Jesus 
cristo dá-nos a justa dimensão de todas as coisas, 
fazendo-nos ver o mundo com os olhos e o coração 
de deus; a esperança abre-nos aos horizontes eternos 
da vida divina, de que verdadeiramente participamos; 
a caridade, que antegozamos nos sacramentos e no 
amor fraterno, impele-nos até aos confins da terra 
(cf. Miq 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm 10,18). Uma igreja 
em saída até aos extremos confins requer constante 
e permanente conversão missionária. Quantos santos, 
quantas mulheres e homens de fé nos dão testemu-
nho, mostrando como possível e praticável esta aber-
tura ilimitada, esta saída misericordiosa ditada pelo 
impulso urgente do amor e da sua lógica intrínseca 
de dom, sacrifício e gratuitidade (cf. 2Cor 5,14-21)!

sê homem de deus, que anuncia deus (cf. carta 
ap. Maximum illud): este mandato toca-nos de perto. 

eu sou sempre uma missão; tu és sempre uma missão; 
cada batizada e batizado é uma missão. Quem ama, 
põe-se em movimento, sente-se impelido para fora de 
si mesmo: é atraído e atrai; dá-se ao outro e tece rela-
ções que geram vida. Para o amor de deus, ninguém é 
inútil nem insignificante. cada um de nós é uma mis-
são no mundo, porque fruto do amor de deus. ainda 
que meu pai e minha mãe traíssem o amor com a 
mentira, o ódio e a infidelidade, deus nunca se subtrai 
ao dom da vida e, desde sempre, deu como destino a 
cada um dos seus filhos a própria vida divina e eterna 
(cf. Ef 1,3-6).

esta vida é-nos comunicada no Batismo, que 
nos dá a fé em Jesus cristo, vencedor do pecado e 
da morte, regenera à imagem e semelhança de deus 
e insere no corpo de cristo, que é a igreja. Por con-

seguinte, neste sentido, o Batismo é verdadeiramente 
necessário para a salvação, pois garante-nos que 
somos filhos e filhas, sempre e em toda parte: jamais 
seremos órfãos, estrangeiros ou escravos na casa do 
Pai. aquilo que, no cristão, é realidade sacramental – 
com a sua plenitude na eucaristia –, permanece voca-
ção e destino para todo o homem e mulher à espera 
de conversão e salvação. com efeito, o Batismo é 
promessa realizada do dom divino, que torna o ser 
humano filho no Filho. somos filhos dos nossos pais 
naturais, mas, no Batismo, é-nos dada a paternidade 
primordial e a verdadeira maternidade: não pode ter 
deus como Pai quem não tem a igreja como mãe (cf. 
são cipriano, A Unidade da Igreja, 4).

assim, a nossa missão radica-se na paternidade 
de deus e na maternidade da igreja, porque é ine-
rente ao Batismo o envio expresso por Jesus no man-
dato pascal: como o Pai Me enviou, também eu vos 
envio a vós, cheios de espírito santo para a reconci-
liação do mundo (cf. Jo 20,19-23; Mt 28,16-20). este 
envio incumbe ao cristão, para que a ninguém falte o 
anúncio da sua vocação a filho adotivo, a certeza da 
sua dignidade pessoal e do valor intrínseco de cada 
vida humana desde a conceção até à sua morte natu-
ral. o secularismo difuso, quando se torna rejeição 
positiva e cultural da paternidade ativa de deus na 
nossa história, impede toda e qualquer fraternidade 
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latino-americanos na aparecida, Brasil, em 
2007, palavras que desejo transcrever aqui, 
subscrevendo -as: «o que significou a aceitação 
da fé cristã para os povos da américa latina e do 
caribe? Para eles, significou conhecer e acolher 
cristo, o deus desconhecido que os seus ante-
passados, sem o saber, buscavam nas suas ricas 
tradições religiosas. cristo era o salvador que 
esperavam silenciosamente. significou também 
ter recebido, com as águas do Batismo, a vida 
divina que fez deles filhos de deus por adoção; 
ter recebido, outrossim, o espírito santo que 
veio fecundar as suas culturas, purificando-as e 
desenvolvendo os numerosos germes e semen-
tes que o Verbo encarnado tinha lançado nelas, 
orientando-as assim pelos caminhos do evange-
lho. (...) o Verbo de deus, fazendo-se carne em 
Jesus cristo, fez-se também história e cultura. a 
utopia de voltar a dar vida às religiões pré-colom-
bianas, separando-as de cristo e da igreja uni-
versal, não seria um progresso, mas uma regres-
são. Na realidade, seria uma involução para um 
momento histórico ancorado no passado» [Dis-
curso na Sessão Inaugural (13 de maio de 2007), 
1: Insegnamenti iii/1 (2007), 855–856].

a Maria, nossa Mãe, confiamos a missão 
da igreja. Unida ao seu Filho desde a encarnação, 
a Virgem colocou-se em movimento, deixando-
-se envolver-se totalmente pela missão de Jesus; 
missão que, ao pé da cruz, havia de se tornar 
também a sua missão: colaborar como Mãe da 
igreja para gerar, no espírito e na fé, novos filhos 
e filhas de deus.

gostaria de concluir com uma breve pala-
vra sobre as Pontifícias obras Missionárias, que 
a carta apostólica Maximum illud já apresentava 
como instrumentos missionários. de facto, como 
uma rede global que apoia o Papa no seu com-
promisso missionário, prestam o seu serviço à 
universalidade eclesial mediante a oração, alma 
da missão, e a caridade dos cristãos espalhados 
pelo mundo inteiro. a oferta deles ajuda o Papa 
na evangelização das igrejas particulares (obra da 
Propagação da Fé), na formação do clero local 
(obra de são Pedro apóstolo), na educação de 
uma consciência missionária das crianças de todo 
o mundo (obra da santa infância) e na formação 
missionária da fé dos cristãos (Pontifícia União 
Missionária). ao renovar o meu apoio a estas 
obras, espero que o Mês Missionário extraordiná-
rio de outubro de 2019 contribua para a renova-
ção do seu serviço missionário ao meu ministério.

aos missionários e às missionárias e a 
todos aqueles que de algum modo participam, 
em virtude do seu Batismo, na missão da igreja, 
de coração envio a minha bênção.

Papa Francisco
Vaticano, Solenidade de 

Pentecostes, 9 de junho de 2019

EvangElho sEgundo são lucas
(lc 18,1-8)

«deus fará justiça aos seus eleitos, que por Ele clamam»

TexTos l iTúrgicos

XXIX DomIngo Do Tempo Comum · Ano C · 20–10–2019
Êxodo 17,8-13 — Salmo 120,1-8 — II Carta a Timóteo 3,14–4,2 — S. Lucas 18,1-8

Comentário
Não se vai à oração por sentir gosto, mas para dar gosto. O importante da oração, não está em rezar muito, 
mas em rezar sempre e bem. A oração não é ocupação de tempos livres, mas ofício de todas as horas. 
Não rezo porque tenho tempo, mas porque tenho necessidade. É a oração que sustenta o mundo; são os 
dez justos que salvam a cidade. “Orar sempre, sem desanimar”. A oração exige perseverança. Deus quer 
a nossa insistência para vir “fazer justiça aos seus eleitos”. A oração perseverante esconde o segredo da 
vitória. Perseverar é a audácia dos humildes, o segredo dos fortes. Quem desfalece e olha para trás não é 
apto para o Reino dos Céus. “O Filho do Homem quando vier, encontrará fé na terra?”. É por falta de fé que 
desanimo na oração. A Eucaristia é o lugar por excelência da oração perseverante. Nela Cristo se oferece 
ao Pai, “sempre vivo a interceder por nós”.

Naquele tempo,
Jesus disse aos seus discípulos uma parábola
sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar:
«em certa cidade vivia um juiz
que não temia a deus nem respeitava os homens.
Havia naquela cidade uma viúva
que vinha ter com ele e lhe dizia:
‘Faz-me justiça contra o meu adversário’.
durante muito tempo ele não quis atendê-la.
Mas depois disse consigo:
‘É certo que eu não temo a deus nem respeito os homens;
mas, porque esta viúva me importuna,
vou fazer-lhe justiça,
para que não venha incomodar-me indefinidamente’».
e o senhor acrescentou:
«escutai o que diz o juiz iníquo!...
e deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos,
que por ele clamam dia e noite,
e iria fazê-los esperar muito tempo?
eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa.
Mas quando voltar o Filho do homem,
encontrará fé sobre a terra?»

Palavra da salvação

carlo innocenzo carloni, Triunfo da Fé (estudo), 1766
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AgEnDA PARA OUTUBRO

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 (inicia 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
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aos outros. o cansaço é inevitável; por vezes, já não 
a conseguimos fazer, mas, com o apoio dos irmãos, a 
nossa oração pode continuar até que o senhor leve a 
bom termo a sua obra.

escrevendo a Timóteo, seu discípulo e colabo-
rador, são Paulo recomenda-lhe que permaneça firme 
naquilo que aprendeu e crê firmemente (cf. 2Tm 3,14). 
contudo, também Timóteo não o conseguiria sozinho: 
não se vence a «batalha» da perseverança sem a ora-
ção. Não uma oração esporádica, intermitente, mas 
feita como Jesus ensina no evangelho de hoje: «orar 
sempre, sem desfalecer» (Lc 18,1). esta é a maneira 
cristã de agir: ser firme na oração para se manter firme 
na fé e no testemunho. entretanto, dentro de nós, 
surge uma voz: «Mas, senhor, como é possível não 
nos cansarmos? somos seres humanos; o próprio Moi-
sés se cansou!» É verdade, cada um de nós cansa-se. 
Mas não estamos sozinhos, fazemos parte dum corpo. 
somos membros do corpo de cristo, a igreja, cujos 

braços estão dia e noite erguidos para o céu, graças 
à presença de cristo ressuscitado e do seu espírito 
santo. e só na igreja e graças à oração da igreja é que 
podemos permanecer firmes na fé e no testemunho.

ouvimos a promessa de Jesus no evangelho: 
deus fará justiça aos seus eleitos, que a ele clamam 
dia e noite (cf. Lc 18,7). eis o mistério da oração: grita, 
não te canses e, se te cansares, pede ajuda para man-
teres as mãos erguidas. esta é a oração que Jesus nos 
revelou e deu no espírito santo. rezar não é refugiar-
se num mundo ideal, não é evadir-se numa falsa tran-
quilidade egoísta. Pelo contrário, rezar é lutar e deixar 
que o próprio espírito santo reze em nós. É o espírito 
santo que nos ensina a rezar, guia na oração e faz 
rezar como filhos. […] ☐

Fala o PaPa FraNcisco 
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«Esta é a maneira cristã de agir: ser firme  
na oração para se manter firme na  

fé e no testemunho»

ao princípio da celebração de hoje, dirigimos esta ora-
ção ao senhor: «criai em nós um coração generoso e 
fiel, para podermos servir-Vos, sem cessar, com leal-
dade e pureza de espírito» (oração coleta).

sozinhos, não somos capazes de formar em nós 
um coração assim; só deus pode fazê-lo e, por isso, 
lho pedimos na oração, lho suplicamos como um 

dom, como uma «criação» d’ele. desta forma, fomos 
introduzidos no tema da oração, que aparece no cen-
tro das leituras bíblicas deste domingo e nos interpela 
também a nós aqui reunidos […].

Hoje, no episódio da batalha contra amalec, 
vimos Moisés de pé, no cimo da colina, com os braços 
erguidos; mas de vez em quando, com o peso, caíam-
lhe os braços e, nesses momentos, o povo perdia o 
combate; então aarão e Hur fizeram Moisés sentar-se 
numa pedra e sustentaram-lhe os braços erguidos, até 
à vitória final.

este é o estilo de vida espiritual que a igreja nos 
pede: não para vencer a guerra, mas para vencer a paz!

No episódio de Moisés, há uma lição importante: 
o compromisso da oração exige que nos apoiemos uns 

John everett Millais, Vitória, Senhor!, 1871
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