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«o publicano desceu justificado para sua casa,  
e o fariseu não»

e d i T o r i a l

Eis-nos aqui,  Senhor !

Num momento em que de todo o mundo nos chegam 

sombrias notícias sobre o agravamento das tensões so-

ciais e políticas, o nosso país, a despeito das importan-

tes dificuldades com que se depara desde o início da 

crise financeira internacional, tem conseguido encon-

trar difíceis soluções de compromisso de forma a evitar 

as consequências mais graves de uma cultura global 

novamente rendida a um liberalismo agressivo, para o 

qual nem os seres humanos nem a natureza represen-

tam mais do que instrumentos descartáveis na luta sem 

tréguas dos potentados pela supremacia.

Na própria europa, em que a memória das barbari-

dades perpetradas durante a segunda guerra Mundial 

se tem desvanecido com o desaparecimento daqueles 

que as testemunharam na primeira pessoa, parecemos 

regressados ao ambiente caótico dos anos de Weimar, 

em que a opressão financeira e a dissolução moral dos 

povos lhe prepararam, precisamente, o caminho.

curiosamente, no passado dia 12 de outubro, 

dando início à festa da sua padroeira, a nossa comuni-

dade, numa escala bem menor do que a das realidades 

que acabámos de lembrar, bem nos pode ter fornecido 

uma interessante pista para desvendar a trama do pano 

de fundo em que acabam por se destacar eventos tão 

contrastantes. À mesma hora que noutras geografias se 

erguiam violentas multidões dominadas pela ira na reivin-

dicação das mais diversas agendas — e basta-nos tomar 

como exemplo as infelizes situações da catalunha, do 

iraque ou de Hong-Kong —, juntávamo-nos nós à porta 

da nossa igreja para, erguendo bem alto o estandarte de 

Jesus, tranquilamente oferecermos pelas nossas ruas um 

veemente testemunho de oração pelo amor e pela Paz.

como é evidente, não se trata de reduzir um con-

junto tão diverso de situações a uma caricatura sim-

plista, mas de realçar como é a tonalidade dos valores 

mais intimamente professados que acaba por moldar a 

reacção dos povos face às maiores provações.

Tememos, assim, que uma boa parte do descré-

dito que passou a tolher a imagem da nossa União eu-

ropeia e a comprometer os seus desígnios conciliadores 

possa encontrar as suas raízes nos já distantes anos 

inaugurais deste milénio quando, numa altura em que, 

justamente, se discutia a matriz que devia conformar as 

instituições e os objectivos de uma europa irmanada, 

o inflexível pragmatismo dos interesses económicos e 

financeiros tenha conduzido os seus mais altos dignitá-

rios a trair os princípios cristãos que irrefragavelmente 

lhe tinham dado origem.

em todo o planeta, e no dealbar deste Terceiro 

Milénio, aquilo que verdadeiramente está em jogo é, 

precisamente, o fundamento do “mundo que há-de 

vir”. infelizmente, a paisagem de uma humanidade 

de costas voltadas para o amor e desprezando a Jesus 

Comentário
Vamos subir ao templo. Na intimidade de Deus se mostrará o fariseu ou o publicano que nós somos. “Dou-
vos graças por não ser como o resto dos homens”. Assim rezava o fariseu. A oração dele era a glorificação 
da sua pessoa, o auto-elogio dos seus méritos e virtudes. Não era oração, mas suborno. A Deus não se ama 
por conta e medida, mas ama-se dando tudo. O fariseu detém-se no primado da lei sobre o amor. “Sepul-
cros branqueados”. “Meu Deus, tende compaixão de mim que sou pecador”. Assim rezava o publicano. 
Apresenta-se ao Senhor, de mãos vazias, pobre e distante. Não apoia a oração em boas obras, mas apenas 
no amor misericordioso. A verdadeira humildade está em ser o que sou e ocupar o meu lugar. “O publicano 
desceu justificado, e o fariseu não”. Os juízos de Deus são diferentes dos nossos. “Quem se humilha será 
exaltado”. A humildade  é a força dos pobres, o segredo que opera maravilhas. Humildade é amor; por 
isso eleva e exalta. A única elevação sólida e verdadeira é a que se apoia em Cristo, pedra fundamental.

James Tissot, O Fariseu e o Publicano, c. 1890

Naquele tempo,
Jesus disse a seguinte parábola
para alguns que se consideravam justos
e desprezavam os outros:
«dois homens subiram ao templo  

para orar;
um era fariseu e o outro publicano.
o fariseu, de pé, orava assim:
‘Meu deus, dou-Vos graças
por não ser como os outros homens,
que são ladrões, injustos e adúlteros,
nem como este publicano.
Jejuo duas vezes por semana
e pago o dízimo de todos os meus 

rendimentos’.
o publicano ficou à distância
e nem sequer se atrevia a erguer os  

olhos ao céu;
mas batia no peito e dizia:
‘Meu deus, tende compaixão de mim,
que sou pecador’.
eu vos digo que este desceu justificado 

para sua casa
e o outro não.
Porque todo aquele que se exalta  

será humilhado
e quem se humilha será exaltado».

Palavra da salvação

F

(continua na p. 7)
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senhor que torna eficaz o trabalho apostólico e a 
obra de evangelização. a experiência do apóstolo dos 
gentios recorda-nos que nos devemos comprometer 
nas atividades pastorais e missionárias, por um lado, 
como se o resultado dependesse dos nossos esforços, 
com o espírito de sacrifício do atleta que não pára 
nem sequer diante das derrotas; mas, por outro lado, 
sabendo que o verdadeiro sucesso da nossa missão é 
dom da graça: é o espírito santo que torna eficaz a 
missão da igreja no mundo.

Hoje é tempo de missão e de coragem! cora-
gem para reforçar os passos vacilantes, de retomar o 
gosto de se consumir pelo evangelho, de readquirir 
confiança na força que a missão tem em si. É tempo 
de coragem, mesmo se ter coragem não significa 

ter garantia de um sucesso. É-nos pedida a coragem 
para lutar, não necessariamente para vencer; para 
anunciar, não necessariamente para converter. É-nos 
pedida a coragem de sermos alternativos no mundo, 
sem, contudo, jamais sermos polémicos ou agressivos. 
É-nos pedida a coragem de nos abrirmos a todos, sem 
nunca diminuir o absoluto e a unicidade de cristo, 
único salvador de todos. É-nos pedida a coragem para 
resistir à incredulidade, sem nos tornarmos arrogan-
tes. É-nos pedida também a coragem do publicano do 
evangelho de hoje, que com humildade nem sequer 
ousava erguer os olhos ao céu, mas batia a mão no 
peito dizendo: «Ó deus, tem piedade de mim, que sou 
pecador». Hoje é tempo de coragem! Hoje é necessá-
ria coragem!

a Virgem Maria, modelo da igreja «em saída» 
e dócil ao espírito santo, nos ajude a sermos todos, 
em virtude do nosso Batismo, discípulos missioná-
rios para levar a mensagem da salvação à inteira 
família humana. ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

Angelus

xxx domingo do Tempo comum, ano c

Praça de são Pedro

23 de outubro de 2016

«É-nos pedida a coragem para lutar, não 
necessariamente para vencer; para anunciar, 

não necessariamente para converter»

a segunda leitura da liturgia do dia apresenta-nos a 

exortação de são Paulo a Timóteo, seu colaborador e 

filho dileto, na qual reconsidera a própria existência de 

apóstolo totalmente consagrado à missão (cf. 2 Tm 4, 

6-8.16-18). Vendo já próximo o fim do seu caminho 

terreno, descreve-o com referência a três estações: o 

presente, o passado, o futuro.

o presente, interpreta-o com a metáfora do 
sacrifício: «a hora já chegou de eu ser sacrificado» 
(v. 6). No respeitante ao passado, Paulo indica a sua 
vida passada com as imagens do «bom combate» e 
da «corrida» de um homem que foi coerente com os 
próprios compromissos e responsabilidades (cf. v. 7); 
por conseguinte, para o futuro confia no reconheci-
mento por parte de deus, que é «juiz justo» (v. 8). Mas 
a missão de Paulo só resultou eficaz, justa e fiel graças 
à proximidade e à força do senhor, que fez dele um 
anunciador do evangelho a todos os povos. eis a sua 
expressão: «Mas o senhor assistiu-me e fortaleceu-
-me, para que, por mim, fosse cumprida a pregação e 
todos os gentios a ouvissem» (v. 17).

[…] em Paulo, a comunidade cristã encontra 
o seu modelo na convicção de que é a presença do 
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Nova Época

Vamos inverter o abismo?

É urgente cuidarmos do Planeta Terra, a nossa 

casa comum. O que pode fazer cada um de nós?

“Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai 

suceder-nos, às crianças que estão a crescer?” esta 

interrogação é o âmago da ‘Laudato si’, a encíclica 

ecológica do Papa Francisco que todos devíamos co-

nhecer, pelo menos resumidamente.

o nome da encíclica foi inspirado na invocação 

de são Francisco “louvado sejas, meu senhor”, que 

no Cântico das Criaturas recorda que a terra “se 

pode comparar ora a uma irmã, com quem parti-

lhamos a existência, ora a uma mãe, que nos acolhe 

nos seus braços”. agora, esta terra maltratada e sa-

queada lamenta-se, e os seus gemidos unem-se aos 

de todos os abandonados do mundo.

o Papa convida e dirige-se aos católicos e aos 

cristãos de outras confissões, mas não só: quer en-

trar em diálogo com todos, como instrumento para 

enfrentar e resolver os problemas. a ouvirem esses 

gemidos, exortando todos a uma “conversão eco-

lógica”, a “mudar de rumo”, assumindo a respon-

sabilidade de um compromisso para o “cuidado da 

casa comum”.

as narrativas da criação no livro do génesis 

contêm, na sua linguagem simbólica e descritiva, 

ensinamentos profundos sobre a existência humana 

e a sua realidade histórica. estas narrações sugerem 

que a existência humana se baseia em três relações 

fundamentais intimamente ligadas: a relação com 

Deus, a relação com o próximo e a relação com 

a Terra. segundo a Bíblia, estas três relações vitais 

romperam-se não só exteriormente, mas também 

dentro de nós. Esta rutura é o pecado. a harmo-

nia entre o criador, a humanidade e toda a criação 

foi destruída por termos pretendido ocupar o lugar 

de deus, recusando reconhecer-nos como criaturas 

limitadas. Este facto distorceu também a natu-

reza do mandato de «dominar» a terra (cf. Gn 

1,28) e de a «cultivar e guardar».

Já em 1971 o Papa Paulo Vi se referiu à pro-

blemática ecológica, apresentando-a como uma 

crise que é consequência dramática da atividade 

descontrolada do ser humano. e, dirigindo-se à 

Fao, falou da possibilidade de uma catástrofe eco-

lógica sob o efeito da explosão da civilização indus-

trial, sublinhando a necessidade urgente de uma 

mudança radical nos comportamentos, afirmando: 

«Quando os seres humanos destroem a biodiversi-

dade na criação de deus; quando os seres humanos 

comprometem a integridade da Terra e contribuem 

para a mudança climática, desnudando a terra das 

suas florestas naturais ou destruindo as suas zonas 

húmidas; quando os seres humanos contaminam as 

águas, o solo e o ar... tudo isso é pecado».

as mudanças climáticas dão origem, por exem-

plo, a migrações de animais e vegetais que nem 

sempre conseguem adaptar-se; e isto, por sua vez, 

afeta os recursos produtivos dos mais pobres, que 

F



são forçados também a emigrar, com grande incer-

teza quanto ao futuro da sua vida e dos seus filhos. É 

trágico o aumento de emigrantes em fuga da miséria 

agravada pela degradação ambiental, que, não sendo 

reconhecidos como refugiados pelas convenções inter-

nacionais, carregam o peso da sua vida abandonada sem 

qualquer tutela normativa. infelizmente, verifica-se uma 

indiferença geral perante estas tragédias, que estão a 

acontecer agora mesmo em diferentes partes do mundo. 

A falta de reações perante este drama dos nossos 

irmãos e irmãs é um sinal da perda do sentido de 

responsabilidade pelos nossos semelhantes, sobre 

o qual se funda toda a sociedade civil.

É bem conhecida a impossibilidade de sustentar o 

nível atual de consumo dos países mais desenvolvidos e 

dos sectores mais ricos da sociedade, em que o hábito 

de desperdiçar e deitar fora atinge níveis inaudi-

tos. Já se ultrapassaram alguns dos limites máximos de 

exploração do planeta sem termos resolvido o problema 

da pobreza. a água potável e limpa constitui uma ques-

tão de primordial importância, porque é indispensável 

para a vida humana e para sustentar os ecossistemas 

terrestres e aquáticos. as fontes de água doce forne-

cem os sectores sanitário, agro-pecuário e industrial. 

a disponibilidade de água manteve-se relativamente 

constante durante muito tempo, mas agora, em mui-

tos lugares, a procura excede a oferta sustentável, com 

graves consequências a curto, médio e longo prazo. a 

pobreza da água pública verifica-se especialmente na 

África, onde grandes sectores da população não têm 

acesso a água potável segura, ou sofrem secas que tor-

nam difícil a produção de alimentos. Nalguns países, há 

regiões com abundância de água, enquanto outras so-

frem de grave escassez. Um problema particularmente 

sério é o da qualidade da água disponível para os po-

bres, que diariamente ceifa muitas vidas. Entre os po-

bres, são frequentes as doenças relacionadas com 

a água, incluindo as causadas por micro-organismos e 

substâncias químicas. a diarreia e a cólera, provocadas 

por serviços de higiene e reservas de água inadequa-

dos, constituem um fator significativo de sofrimento 
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e mortalidade infantil. em muitos lugares, os lençóis 

freáticos estão ameaçados pela poluição produzida por 

algumas atividades extrativas, agrícolas e industriais, 

sobretudo em países desprovidos de regulamentação e 

controlos suficientes. Não pensamos apenas nas des-

cargas provenientes das fábricas; os detergentes e 

produtos químicos que a população utiliza em muitas 

partes do mundo continuam a ser derramados em rios, 

lagos e mares. enquanto a qualidade da água disponí-

vel piora constantemente, em alguns lugares cresce a 

tendência para se privatizar este recurso escasso, tor-

nando-se uma mercadoria sujeita às leis do mercado. 

Na realidade, o acesso a água potável e segura é um 

direito humano essencial, fundamental e universal, 

porque determina a sobrevivência das pessoas e, por-

tanto, é condição para o exercício dos outros direitos 

humanos. este mundo tem uma grave dívida social para 

com os pobres que não têm acesso à água potável, por-

que isso é negar-lhes o direito à vida radicado na sua 

dignidade inalienável. esta dívida pode ser parcialmente 

saldada com maiores contribuições económicas para 

prover de água limpa e sanea mento as populações mais 

pobres. entretanto nota-se um desperdício de água 

não só nos países desenvolvidos, mas também naque-

les em vias de desenvolvimento que possuem grandes 

reservas. isto mostra que o problema da água é, em 

parte, uma questão educativa e cultural, porque 

não há consciência da gravidade destes comportamen-

tos num contexto de grande desigualdade.

o cuidado dos ecossistemas exige uma perspetiva 

que se estenda para além do imediato, porque, quando 

se busca apenas um ganho económico rápido e fácil, 

já ninguém se importa realmente com a sua preser-

vação. Porém, o custo dos danos provocados pela 

negligência egoísta é muitíssimo maior do que o 

benefício económico que se pode obter. No caso da 

perda ou dano grave de algumas espécies, fala-se de 

valores que excedem todo e qualquer cálculo. Por isso, 

estamos a ser testemunhas mudas do agravamento de 

importantes desigualdades quando, em busca de bene-

fícios significativos, deixamos para pagar ao resto da 

humanidade, presente e futura, os altíssimos custos da 

degradação ambiental.

Passando aos mares tropicais e subtropicais, encon-

tramos os recifes de coral, que equivalem às grandes 

florestas da terra firme porque abrigam cerca de um mi-

lhão de espécies, incluindo peixes, caranguejos, molus-

cos, esponjas, algas e outras. Hoje, muitos dos recifes 

de coral do mundo já são estéreis ou se encontram 

num estado contínuo de declínio: «Quem transformou o 

maravilhoso mundo marinho num cemitério subaquático 

despojado de vida e de cor?»

a tudo isto acrescem os danos causados pela expor-

tação de resíduos sólidos e líquidos tóxicos para os 

países em vias de desenvolvimento e pela atividade 

poluente de empresas que fazem nos países menos de-

senvolvidos aquilo que não podem fazer nos países que 

lhes oferecem o capital: «constatamos frequentemente 

que as empresas que assim procedem são multinacionais, 

que fazem aqui o que não lhes é permitido em países 

desenvolvidos ou do chamado Primeiro Mundo. geral-

mente, quando cessam as suas atividades e se retiram, 

deixam grandes estragos humanos e ambientais, como o 

desemprego, aldeias sem vida, esgotamento de reservas 

naturais, desflorestamento, empobrecimento da agricul-

tura e pecuária local, crateras, montes devastados, rios 

poluídos e obras sociais incapazes de se sustentarem 

autonomamente.

aqui fica um pequeno resumo desta grande encí-

clica do nosso Papa Francisco, revelando com clareza 

muitos dos males que a Terra sofre. Procuremos in-

formar-nos para ver o grande abismo para o qual 

vamos caminhando, muitas vezes com uma indiferença 

egoísta e assustadora.

MMA
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50 formas simples 
de ajudar o planeta

A necessidade de preservar o meio ambiente através 

de atitudes verdes e um estilo de vida ecológico está 

cada vez mais presente e é uma preocupação cada 

vez mais real. E a verdade é que ajudar o planeta 

não é muito difícil — basta transformar uma série de 

pequenos gestos em hábitos diários. Para fazer essa 

grande diferença, o que posso fazer?

1. Plante uma árvore para devolver à natureza tudo 

aquilo que ela nos dá diariamente. os benefícios são 

muitos: purifica o ar, valoriza a terra e pode propor-

cionar sombra, arrefecendo assim as casas e evitando 

o uso exagerado do ar condicionado.

2. Seja ecológico no tratamento do seu jardim 

e dos espaços verdes. evite o desperdício de água 

regando de manhã, para que a água não se evapore 

com o calor. Utilize fertilizantes naturais e amigos do 

ambiente, evitando os produtos químicos.

3. Compre artigos em segunda mão sempre que 

possível. evitará assim o desperdício dos preciosos 

recursos necessários para produzir um objeto novo.

4. Antes de deitar alguma coisa fora, procure 

uma pessoa ou instituição que dela possa preci-

sar ou a possa reaproveitar de alguma maneira.

5. Faça compras localmente, estimulando assim a 

economia local e evitando a produção dos gases de 

efeito estufa que resultam do transporte desnecessá-

rio de produtos de um lado para o outro.

6. Troque as lâmpadas tradicionais por lâmpadas 

ecológicas e amigas do ambiente. este é um dos pri-

meiros passos para poupar energia e viver uma vida 

mais verde.

7. Apague as luzes quando sai de uma divisão 

a que não voltará dentro dos próximos 15 minutos. 

além de poupar em eletricidade, evita o sobreaqueci-

mento desse espaço.

8. Não mantenha o recuperador de calor aberto 

quando não está a usar a lareira. isso permite que o 

calor escape pela chaminé: um enorme desperdício 

em termos energéticos.

9. Adira a campanhas de retoma. em poucos 

meses, os telemóveis tornam-se obsoletos, mas o lixo 

22. Receba as suas faturas eletronicamente e 

pague as contas online. além de poupar papel, 

evita o desperdício de muitos recursos.

23. Recorra aos serviços da banca digital. Porque 

continua a receber os extratos bancários por correio 

se pode consultar as suas contas em tempo real?

24. Sempre que possível, trabalhe em casa, seja 

em part-time ou até full-time. reduzirá assim a neces-

sidade de deslocações, o consumo de combustível e o 

nível geral de poluição.

25. Procure evitar a compra de produtos emba-

lados. a maior parte das carnes, peixes, frutas e 

legumes pode ser facilmente comprada a granel. Nas 

tabacarias pode comprar revistas e jornais sem os 

plásticos de proteção usados noutros locais. No que 

respeita ao software, opte por fazer o carregamento 

online – a redução do lixo associado é significativa.

26. Faça uma refeição vegetariana por semana 

para reduzir os custos energéticos, naturais e de 

transporte relacionados com a criação e distribuição 

de produtos de carne.

27. Nunca pré-aqueça o forno, a menos que vá 

confecionar um bolo. ligue-o apenas no momento 

em que introduzir os alimentos. Para verificar o seu 

estado de cozedura, espreite pelo vidro do forno.

28. Troque os guardanapos de papel por outros 

de pano. Menos papel, menos plástico, menos lixo.

29. Procure formas criativas de identificar os mate-

riais usados em piqueniques e festas com amigos, 

para evitar o desperdício de copos, pratos e talheres em 

plástico, e de água, na hora de lavar a loiça.

30. Prefira os fósforos aos isqueiros, pois estes são 

fabricados em plástico e cheios de gás butano.

31. Opte por garrafas de água reutilizáveis, de 

preferência em vidro.

32. Baixe o termóstato de casa em 1 grau. a dife-

rença é impercetível, mas pode representar uma pou-

pança de energia próxima dos 10%.

33. Não passe a loiça por água antes de a pôr na 

máquina de lavar loiça. É um desperdício de água, 

tempo e energia (sobretudo se a água estiver quente).

34. Sempre que possível, lave a roupa em água 

fria e com a carga máxima. contribua assim para a 

preservação dos recursos do planeta.

35. Evite as máquinas de secar roupa e estenda o 

seu vestuário ao ar livre. além da poupança energé-

tica, a roupa durará muito mais tempo!

36. Troque os banhos de imersão por duches e 

poupe cerca de 50% de água e energia.

não é o lugar apropriado para estes aparelhos que, 

bateria incluída, libertam inúmeras substâncias tóxi-

cas para o ambiente. em alternativa, procure um local 

onde seja possível reciclar telemóveis velhos.

10. Desligue na tomada todos os eletrodomésti-

cos quando não os está a utilizar. acabará assim 

com o consumo energético daqueles aparelhos que 

se mantêm em stand-by 24 horas por dia, 7 dias 

por semana.

11. Não descarte as pilhas usadas junto do 

lixo comum. as pilhas são objectos extremamente 

poluentes para o meio ambiente. deite-as fora nos 

contentores próprios, mas o melhor seria mesmo 

optar por pilhas recarregáveis.

12. Recicle todos os recipientes de vidro. dessa 

forma, poderá contribuir para uma diminuição da 

poluição do ar em cerca de 20% e uma diminuição 

da poluição da água na ordem dos 50%.

13. Recicle todo o alumínio que consumir. sabia 

que é possível reciclar 20 latas de alumínio com a 

energia necessária para produzir uma lata nova?

14. Recicle os velhos cabides de arame que estão 

deformados – não os deite no lixo!

15. Diga não aos sacos plásticos, optando por 

sacos biodegradáveis em papel ou tecido. se, ainda 

assim, continuar a ter muitos sacos plásticos, lembre-

-se que há inúmeras formas de os reutilizar, em lugar 

de os descartar de qualquer maneira.

16. Esqueça os copos de café, os pratos, os talhe-

res e os recipientes em plástico. o plástico é um dos 

maiores componentes do lixo doméstico e um material 

que demora centenas de anos a decompor -se. Para o 

escritório, leve a sua própria caneca! em cafés, cafeta-

rias e restaurantes, peça sempre que lhos substituam.

17. Recicle os jornais que compra e os folhetos 

que recebe na caixa do correio. Pode também reu-

tilizá-los de várias formas antes da reciclagem.

18. Não subscreva catálogos ou revistas que não 

necessita e coloque um autocolante na caixa de cor-

reio contra o depósito de publicidade não solicitada. 

a publicidade postal está a entupir as caixas de cor-

reio com toneladas de papel sem interesse.

19. Subscreva jornais e catálogos digitais, em lugar 

das correspondentes versões impressas.

20. Imprima ou escreva nos dois lados de cada 

folha de papel que utiliza. esta é outras das formas 

mais simples de salvar as árvores do planeta!

21. Evite comprar papel de embrulho. Faça-o você 

mesmo com páginas de revistas, folhas de jornal ou 

outros tipos de papel reutilizado. afinal, são necessá-

rias 20 árvores para produzir uma tonelada de papel.

 



37. Encurte os duches em 2 minutos e poupe 

mais de 30 litros de água por banho.

38. Feche a torneira da água enquanto lava 

os dentes e poupe 15 litros de água por dia.

39. Reduza a utilização de detergentes. Mui-

tas vezes, existem produtos menos poluentes e 

agressivos para o ambiente e a própria saúde. 

adicione-lhes um pouco de água para que durem 

mais e não os use em dose superior ao indicado.

40. Opte por fraldas de pano, fraldas reutili-

záveis ou biodegradáveis para os bebés. até 

deixarem as fraldas, estes podem gastar entre 5 

e 8 mil fraldas descartáveis, que levarão mais de 

400 anos a decompor-se.

41. Use os transportes públicos em lugar da 

sua viatura. além de poupar energia, aumen-

tará a fluidez do trânsito nas grandes cidades.

42. Partilhe o seu automóvel com familiares 

ou amigos em todo o tipo de deslocações, seja 

para o trabalho, para compras ou em lazer.

43. Conduza mais lentamente, ou recorra ao 

“cruise control”. É uma boa forma de poupar 

combustível e reduzir a sua pegada de carbono.

44. Evite viajar durante as horas de ponta. 

sempre que possível, saia um pouco mais cedo. 

além do combustível poupado, fará a sua viagem 

com maior tranquilidade! se vai passear em lazer, 

aproveite a sua flexibilidade de horários.

45. Com bom tempo, procure substituir o 

automóvel pela bicicleta. as vantagens não 

serão apenas ambientais, pois a sua forma física 

irá beneficiar imenso!

46. Se tem mesmo de sair com o carro, orga-

nize os afazeres de forma a executá-los de uma 

só vez, poupando assim combustível e tempo.

47. Verifique se o seu carro tem a manuten-

ção em dia. Um carro em bom estado produz 

menos poluição e permite poupanças significa-

tivas de combustível.

48. Durante as férias, e sempre que possí-

vel, prefira as viagens de comboio. são muito 

menos poluentes que as realizadas em veículos 

automóveis ou em avião.

49. Quando viajar, prefira os bilhetes eletró-

nicos em detrimento dos bilhetes tradicionais – 

poupa papel e viaja na mesma.

50. Reencaminhe estas dicas para os seus 

familiares e amigos – se todos aplicarem um des-

tes gestos ecológicos, o mundo será certamente 

um lugar melhor para viver!

L ouvar a deus pelas coisas belas que ele fez em 

Jesus e na nossa vida!

cada dia que passa se torna mais necessário 

fortalecermos a nossa fé neste deus bondoso e 

maravilhoso. a palavra de deus, sempre viva e actual 

que aqui vos trazemos, será mais um estímulo para 

crescermos na fé e na nossa confiança em deus e 

Jesus cristo.

deixemos que a leitura destes textos vá moldando a 

nossa maneira de ser.

• João 6, 30-35

Eu sou o Pão da vida.

esta experiência que os cristãos fazem todos os 

domingos desde a ressurreição de Jesus, tem muitos 

nomes: missa, eucaristia...

o livro dos actos dos apóstolos, que descreve o 

início da igreja, chama-lhe “fracção do Pão”.

É um gesto que fazemos ainda hoje.

Pouco antes de comungarmos, o sacerdote toma 

o Pão, parte-o em pedaços e diz “eis o cordeiro 

de deus...”

É esta a verdade de cristo e da eucaristia:

ele é Pão e corpo, partido e repartido, em favor da 

vida dos seus amigos.

Tu, Jesus, és o Pão da vida.

Pão e Vida, oferecido como alimento em favor 

de todos.

És pão que nos sacia muito para lá dos nossos 

desejos.

És pão que dá força aos pés dos caminhantes.

És pão com gosto a amor sem medida.

• João 6, 35-40

É esta a vontade de meu Pai: que todo 

aquele que vê o Filho e acredita n’Ele, tenha 

a vida eterna,

como cristãos, companheiros e seguidores de Jesus 

ressuscitado, temos os pés bem assentes no chão.

Não temos uma rede de protecção que nos defenda 

das angústias e das incertezas.

Também nós sofremos com a corrupção dos 

poderosos, a indiferença de tantos e a violência 

de alguns.

contudo, há dentro de nós um desejo de uma vida 

diferente, melhor.

Não me enganei ao confiar em Ti, Senhor.

Faz sentido colocar a minha vida nas tuas mãos.

Sei que Tu estás comigo e me chamas a uma vida 

mais plena e mais alegre, mais moldada pelo amor.

António Cunha

a BíBlia para crescer Na fÉ



outros; felizes os que rezam e trabalham pela plena 
comunhão dos cristãos... Todos eles são portadores da 
misericórdia e ternura de deus, e d’ele receberão sem 
dúvida a merecida recompensa.

Queridos irmãos e irmãs, a chamada à santi-
dade é para todos, e temos que a receber do senhor 
com espírito de fé. os santos encorajam-nos com a 
sua vida e a sua intercessão diante de deus, e nós 
precisamos uns dos outros para nos tornarmos san-
tos. ajudemo -nos a tornar-nos santos! Juntos, peça-
mos a graça de acolher, com alegria, esta chamada e 
de trabalharmos unidos para a levar a cumprimento. 
À nossa Mãe do céu, rainha de todos os santos, con-
fiemos as nossas intenções e o diálogo em busca da 
plena comunhão de todos os cristãos, para que seja-
mos abençoados nos nossos esforços e alcancemos a 
santidade na unidade. ☐

Papa Francisco, 1 de novembro de 2016,
Swedbank Stadium, Malmoe (Suécia)
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Homilia do papa fraNcisco 
para o dia de Todos os saNTos

as Bem-aventuranças são de algum modo  
o cartão de identidade do cristão, que  

o identifica como seguidor de Jesus

celebramos hoje, com toda a igreja, a solenidade de 
Todos os santos. assim, recordamos não só aqueles que 
foram proclamados santos ao longo da história, mas 
também muitos irmãos nossos que viveram a sua vida 
cristã na plenitude da fé e do amor através de uma exis-
tência simples e reservada. contam-se certamente entre 
eles muitos dos nossos parentes, amigos e conhecidos.

“os santos obtêm 
mudanças graças à 

mansidão do coração
“

celebramos, pois, a festa da santidade. aquela 
santidade que, às vezes, não se manifesta em grandes 
obras nem em sucessos extraordinários, mas que sabe 
viver, fiel e diariamente, as exigências do Batismo. Uma 
santidade feita de amor a deus e aos irmãos. amor fiel 
até ao esquecimento de si mesmo e à entrega total 
aos outros, como a vida daquelas mães e pais que se 
sacrificam pelas suas famílias sabendo renunciar de 
boa vontade, embora nem sempre seja fácil, a tantas 
coisas, tantos projetos ou programas pessoais.

Mas, se alguma coisa há que caraterize os san-
tos, é o facto de serem verdadeiramente felizes. des-
cobriram o segredo da felicidade autêntica, que mora 
no fundo da alma e tem a sua fonte no amor de deus. 
Por isso, os santos são chamados bem-aventurados. 
as Bem-aventuranças são o seu caminho rumo ao seu 
destino, rumo à pátria. as Bem-aventuranças são o 
caminho de vida que o senhor nos indica, para poder-
mos seguir os seus passos. ouvimos, no evangelho de 
hoje, como Jesus as proclamou perante uma grande 
multidão num monte junto do lago da galileia.

as Bem-aventuranças são o perfil de cristo e, 
consequentemente, do cristão. dentre elas, quereria 
destacar uma: «Felizes os mansos» (Mt 5,5). Jesus diz 
de si mesmo: «aprendei de Mim, porque sou manso e 
humilde de coração» (Mt 11,29). este é o seu retrato 
espiritual, e desvenda-nos a riqueza do seu amor. a 
mansidão é uma maneira de ser e viver que nos asse-
melha a Jesus e nos faz estar unidos entre nós; faz com 
que deixemos de lado tudo o que nos divide e con-
trapõe, a fim de procurar formas sempre novas para 
avançar no caminho da unidade, como fizeram filhos 
e filhas desta terra, entre os quais se contam santa 
Maria elisabeth Hesselblad, recentemente canonizada, 
e santa Brígida, Brigitta Vadstena, co-padroeira da 
europa. elas rezaram e trabalharam para estreitar os 
laços de unidade e comunhão entre os cristãos. Um 
sinal muito eloquente é o facto de ser aqui no seu país, 
caraterizado pela convivência de populações muito 
diferentes, que estamos a comemorar em conjunto 

o quinto centenário da reforma. os santos obtêm 
mudanças graças à mansidão do coração. com ela, 
compreendemos a grandeza de deus e adoramo-lo 
com sinceridade; além disso, é a atitude de quem não 
tem nada a perder, porque a sua única riqueza é deus.

as Bem-aventuranças são, de algum modo, 
o cartão de identidade do cristão, que o identificam 
como seguidor de Jesus. somos chamados a ser bem-
-aventurados, seguidores de Jesus, enfrentando os 
sofrimentos e angústias do nosso tempo com o espí-
rito e o amor de Jesus. Neste sentido, poderíamos assi-
nalar novas situações para as vivermos com espírito 
renovado e sempre atual: felizes os que suportam com 
fé os males que outros lhes infligem e perdoam de 
coração; felizes os que olham nos olhos os descarta-
dos e marginalizados fazendo-se próximo deles; feli-
zes os que reconhecem deus em cada pessoa e lutam 
para que também outros o descubram; felizes os que 
protegem e cuidam da casa comum; felizes os que 
renunciam ao seu próprio bem-estar em benefício dos 

Jean e Hermann de limbourg, “Toussaint”, em Les Très Riches Heures du duc de Berry, c. 1415
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entra-nos pelos olhos dentro todos os dias. o espec-

tro de uma sociedade rendida aos egoísmos de toda a 

escala e transformando tudo e todos em mero instru-

mento de satisfação de desejos mundanos é a realidade 

que nos exibem diariamente os noticiários.

assim, no generoso testemunho que nos pede 

Jesus, a nossa comunidade mais uma vez respondeu 

exemplarmente ao apelo, e como profetas zelosos sou-

bemos responder ”eis-nos aqui, senhor !”

a título de curiosidade, fique o registo de que, con-

tando com uma diminuta adesão à procissão da nossa 

padroeira, as autoridades policiais apenas enviaram dois 

agentes para a enquadrar... pelo que o trabalho de or-

denação do trânsito que lhes coube se tornou especial-

mente difícil ! Bem hajam igualmente pelo seu zelo !

Não nos deixemos, contudo, iludir. a luta que nos 

espera não é fácil e, como sempre, apresenta grandes 

escolhos — de entre os quais a nossa necessidade de 

conversão permanente não será o menor.

como cristãos, a censura que mais sistematicamente 

nos fazem é a da hipocrisia. e devemos reconhecer que 

o maior desafio que se nos apresenta é realmente o de 

conseguirmos viver o dia-a-dia à altura dos valores que 

dizemos professar. Podemos estar seguros que o escân-

dalo das faltas dos cristãos encontrará sempre lugar nas 

primeiras páginas dos jornais. Tal como nunca nos pode-

mos esquecer que Judas saiu das nossas próprias fileiras 

e que na revelação, das sete igrejas, apenas duas não 

são objecto das mais ásperas admoestações de Jesus. É 

na nossa relação com os mais próximos que devemos 

procurar dar sempre o mais veemente testemunho, e a 

tolerância e compreensão para com os que nos humilham 

ou ofendem apresenta o maior desafio.

Trata-se de um dom que em comunidade devemos 

aperfeiçoar e exercitar com regularidade. e, para isso, 

a necessidade de uma ”formação contínua” não pode 

ser permanentemente adiada.

dizer o ”sim” ao senhor não é algo que possamos 

limitar ao domingo e aos dias de festa. É um exercício de 

toda a semana, de todos os dias, de todos os minutos, 

diante dos distantes, diante dos próximos e diante de nós 

mesmos. Perante o amor infinito de deus e a redenção 

que nos oferece o seu Filho, não pode haver áreas de 

sombra. a conversão não é um estado — é um processo.

com alegria, e a despeito de tudo quanto nos é 

exigido e nos falta fazer, sentimos que estamos inseridos 

numa comunidade viva e que tem sabido renovar-se, en-

contrando novos caminhos por entre matas espinhosas. 

afinal, o dinamismo dos mais jovens é o verdadeiro mila-

gre que tem presenteado os nossos esforços !

Para concluir esta afirmação de vitalidade, não po-

deria deixar de manifestar o maior regozijo por a nossa 

equipa ter passado a contar com um novo colaborador: 

o antónio cunha. correspondendo a um dos mais vee-

mentes apelos do Papa Francisco, irá oferecer-nos uma 

coluna dedicada às suas reflexões e orações directamente 

inspiradas pela Palavra de deus, mostrando assim como 

ele nos interpela sempre pessoalmente e como, de forma 

renovada, tem algo para nos revelar a cada momento: 

“a Bíblia para crescer na Fé”. eis-nos aqui, senhor !

PM

EvangElho sEgundo são lucas
(lc 19,1-10)

«o Filho do homem veio procurar e salvar  
o que estava perdido»

TexTos l iTúrgicos

XXXi Domingo Do Tempo Comum · Ano C · 03–11–2019
Sabedoria 11,22–12,2 — Salmo 144,1-2.8-11.13cd-14 — II Carta aos Tessalonicenses 1,11–2,2 — S. Lucas 19,1-10

Comentário
Foi um pecador público que Jesus escolheu para O receber em casa. Hospedou-se na vida de Zaqueu e 
hospedou-se na minha. “Esforçava-se por ver Jesus”. Era desejo que vinha de longe e tinha raízes fundas 
na misericórdia de Deus, que não odeia nada e de todos se compadece. Passou à porta de muitos, mas 
poucos se abriram ao seu apelo. A semente da graça germina onde menos se espera. Em resposta às faltas 
do homem, Deus disfarça e fecha os olhos para que deles se arrependam. “Por causa da multidão”. Não é 
fácil ver Jesus. Todos somos de “pequena estatura”, impedidos pela multidão das preocupações terrenas. 
“Preciso de ficar hoje em tua casa”. Deus dá sempre mais do que pedimos. Zaqueu só queria ver; mas Jesus 
queria salvar. “Não vim chamar os justos, mas os pecadores”. “Vou dar aos pobres metade dos meus bens”. 
Repartir bens, dar-se a si é sinal de salvação e vida nova. Zaqueu ao sentir-se amado, quer sentir a alegria 
de amar também.

Naquele tempo,
Jesus entrou em Jericó e começou  

a atravessar a cidade.
Vivia ali um homem rico chamado 

Zaqueu,
que era chefe de publicanos.
Procurava ver quem era Jesus,
mas, devido à multidão, não podia vê-l’o,
porque era de pequena estatura.
então correu mais à frente e subiu a  

um sicómoro,
para ver Jesus, que havia de passar por ali.
Quando Jesus chegou ao local,
olhou para cima e disse-lhe:
«Zaqueu, desce depressa,
que eu hoje devo ficar em tua casa».
ele desceu rapidamente
e recebeu Jesus com alegria.
ao verem isto, todos murmuravam, 

dizendo:
«Foi hospedar-se em casa dum pecador».
entretanto, Zaqueu apresentou-se ao 

senhor, dizendo:
«senhor, vou dar aos pobres metade dos 

meus bens
e, se causei qualquer prejuízo a alguém,
restituirei quatro vezes mais».
disse-lhe Jesus:
«Hoje entrou a salvação nesta casa,
porque Zaqueu também é filho  

de abraão.
com efeito, o Filho do homem veio 

procurar e salvar
o que estava perdido».

Palavra da salvação

William Hole, Zaqueu sobre a Árvore, 1908

(Editorial, continuação da p. 1)

F
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AgENDA PARA OUTUBRO 
E NOVEmBRO

Dia 25 · reunião de pais da catequese
Dia 27 · reencontro MJxxi
Dia 01 Novembro · dia de Todos os santos
Dia 02 · comemoração de Todos os Fiéis defuntos
Dia 09 · Magusto Paroquial
Dia 24 · Festa de cristo rei

ENCONTROS DE  FORmAçãO E  ORAçãO

Domingos · grupo do crisma de adultos · 11h00 
(encontram-se ainda 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

comigo para ajustamos contas”, certamente o povo 
teria aplaudido. ao contrário, começaram a murmu-
rar: “Jesus vai à casa dele, do pecador, do explorador”.

Jesus, guiado pela misericórdia, procurava pre-
cisamente Zaqueu. e ao entrar na casa dele disse-lhe: 
«Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este tam-
bém é filho de abraão. Pois o filho do homem veio 
buscar e salvar o que estava perdido» (vv. 9-10). o 
olhar de Jesus vai para além dos pecados e dos pre-
conceitos. isto é importante! devemos aprendê-lo. 
o olhar de Jesus vai muito além dos pecados e dos 
preconceitos; ele vê a pessoa com os olhos de deus, 
que não se detém no mal passado, mas entrevê o bem 
futuro; Jesus não se resigna às limitações, mas abre 
sempre, abre sempre novos caminhos de vida; não 

se detém nas aparências, mas olha para o coração. 
e neste caso olhou para o coração ferido de Zaqueu: 
ferido pelo pecado da cupidez, pelas numerosas coisas 
más que este homem tinha cometido. olha para o seu 
coração ferido e vai resgatá-lo.

Por vezes, procuramos corrigir ou converter um 
pecador repreendendo-o, criticando os seus erros e o 
seu comportamento injusto. a atitude de Jesus para 
com Zaqueu indica-nos outro caminho: o de mostrar 
a quem erra o seu valor, aquele valor que deus conti-
nua a ver não obstante tudo, apesar de todas as suas 
faltas. isto pode provocar uma surpresa positiva, que 
enternece o coração e impele a pessoa a tirar o bem 
que tem dentro de si. É dando confiança às pessoas 
que as fazemos crescer e mudar. É assim que deus se 
comporta com todos nós: não fica bloqueado pelos 
nossos pecados, mas supera-os com o amor e faz-nos 
sentir a nostalgia do bem. Todos sentimos esta nos-
talgia do bem depois de um erro. e assim faz o nosso 
deus Pai, assim faz Jesus. Não existe uma pessoa que 
não tenha algo de bom. e deus olha para isso, para a 
resgatar do mal.

a Virgem Maria nos ajude a ver o bem que há 
nas pessoas que encontramos todos os dias, a fim 
de que todos sejamos encorajados a fazer sobressair 
a imagem de deus impressa no seu coração. e assim 
poderemos rejubilar pelas surpresas da misericórdia de 
deus! o nosso deus, que é o deus das surpresas! ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

Angelus

xxxi domingo do Tempo comum, ano c

Praça de são Pedro

30 de outubro de 2016

«o olhar de Jesus vai além dos pecados  
e dos preconceitos; ele vê a pessoa com os 
olhos de deus, que não se detém no mal 

passado, mas entrevê o bem futuro»

o evangelho de hoje apresenta-nos um episódio 
acontecido em Jericó, quando Jesus chegou à cidade 

e foi acolhido pela multidão (cf. Lc 19,1-10). em 
Jericó vivia Zaqueu, o chefe dos «publicanos», ou 
seja, dos cobradores de impostos. Zaqueu era um 
rico colaborador dos odiados ocupantes romanos, 
um explorador do seu povo. Também ele, por curiosi-
dade, queria ver Jesus, mas a sua condição de público 
pecador não lhe permitia aproximar-se do Mestre; 
além disso, era de baixa estatura, e por isso resolveu 
subir numa árvore, um sicómoro, ao longo do cami-
nho onde Jesus ia passar.

Quando Jesus chegou perto daquela árvore, 
levantou os olhos e disse-lhe: «Zaqueu, desce 
depressa. Quero ficar em tua casa hoje» (v. 5). Pode-
mos imaginar a estupefação de Zaqueu! Mas porque 
disse Jesus «devo ficar em tua casa»? de que “dever” 
se trata? sabemos que o seu dever supremo é o de 
realizar o desígnio do Pai sobre toda a humanidade, 
que se cumpre em Jerusalém com a sua condenação à 
morte, a crucificação e, no terceiro dia, a ressurreição. 
É o desígnio de salvação da misericórdia do Pai. e este 
desígnio contém igualmente a salvação de Zaqueu, 
um homem desonesto e desprezado por todos e que, 
portanto, precisava de se converter. com efeito, o 
evangelho narra que, quando Jesus o chamou, «todos 
murmuraram: “ele hospedou-se na casa de um peca-
dor” (v. 7). o povo considerava-o um ladrão, que se 
enriqueceu à custa dos outros. se Jesus tivesse dito: 
“desce tu, explorador, traidor do povo! Vem falar 
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