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«não é um deus de mortos, mas de vivos»

e d i T o r i a l

Cuidado e descuido

Tal como haviam prometido há pouco mais de ano 

e meio, os apologistas da cultura de morte voltaram 

a colocar no topo das suas prioridades de agenda a 

legalização da eutanásia.

atendendo ao calendário pós-eleitoral, podería-

mos ser levados a acreditar que estes activistas se en-

contrariam agora legitimados por algum reforço da sua 

base eleitoral, aprovando de forma veemente aquele 

programa que desde há muito vêm apregoando aos 

quatro ventos.

curiosamente, a situação é precisamente a inversa, 

e neste preciso momento, é importante que todos nós 

tenhamos presente que a facção que mais estridente-

mente tem apregoado este já famoso “direito à morte” 

foi penalizada nas eleições legislativas do passado mês 

de outubro em mais de 10% dos votos que tinha obtido 

nas eleições anteriores.

assim, é interessante constatarmos como aqueles 

que acusam os cristãos de um fanatismo retrógrado 

são precisamente quem manifesta o maior desprezo 

pela legitimidade democrática — por um lado, não 

respeitando a perenidade de uma decisão há poucos 

meses obtida em sede da assembleia legislativa, e 

agora ignorando uma erosão da fraca representativi-

dade que detém em termos eleitorais.

a nossa reflexão não se pode suspender, porém, 

nestes “pormenores”, uma vez que a eutanásia está 

muito longe de ser uma bandeira ideológica. Bem pelo 

contrário, tem sido justamente uma daquelas “ques-

tões fracturantes” que une de forma mais transversal 

representantes de todo o espectro partidário do nosso 

país. Mais claramente, trata-se de um assunto querido 

tanto pelos libertários da ala direita como pelos seus 

contrários radicais esquerda. ainda de forma mais 

preocupante, é um daqueles temas que reduz a um 

desconfortável mutismo uma boa parte dos liberais de 

todos os quadrantes.

repetimos, a eutanásia, como muitos outros tópi-

cos que agora deixamos de lado, não é uma temática 

de peculiares contornos ideológicos, mas relevando 

antes de valores mais profundos, ligados àquele “ci-

mento” que une as civilizações e a que ultimamente 

se tem dado o abrangente nome de “cultura”. daí que 

quando nos referimos à luta sem tréguas entre uma 

“cultura de vida” e uma “cultura da morte” não nos 

estamos a socorrer de uma colorida metáfora. estamos 

a usar uma literalidade brutal.

sob a deleitosa espuma dos direitos individuais e 

do respeito pela autonomia das vontades, escondem-

-se o sombrio conceito das “vidas que não vale a pena 

viver” e uma insondável “métrica da felicidade” que 

nos prometem a derradeira iluminação sobre aquele 

momento em que em lugar de nos andarmos por aqui 

Comentário
O dinamismo da fé alimenta-se na certeza da nossa futura ressurreição. Foi a esperança da ressurreição que 
fez os mártires de todos os tempos. Só podemos dar a vida, seguros de receber outra vida melhor. “Todos 
vivem”. Não é fácil acreditar na ressurreição e, por isso, Jesus vem em nossa ajuda. Se Moisés chama ao 
Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, quer dizer que “não se trata de um Deus de mortos, mas de 
vivos”. O Deus vivo não se compraz na morte, mas em dar vida. Mas a prova máxima da ressurreição é 
Cristo Ressuscitado. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. “Deus de vivos”. 
Não há cristianismo sem ressurreição. O facto da ressurreição de Cristo traz-nos a certeza da nossa própria 
ressurreição. Cristo ressuscitado deu-nos a vida nova. A Eucaristia é a celebração da ressurreição. Por Cristo 
e em Cristo todos já ressuscitámos. Celebramos na Eucaristia a grande nova da nossa ressurreição e parti-
lhamos a esperança numa nova humanidade.(continua na p. 5)

Naquele tempo,
aproximaram-se de Jesus alguns saduceus
– que negam a ressurreição –
e fizeram-lhe a seguinte pergunta:
«Mestre, Moisés deixou-nos escrito:
‘se morrer a alguém um irmão,
que deixe mulher, mas sem filhos,
esse homem deve casar com a viúva,
para dar descendência a seu irmão’.
ora havia sete irmãos.
o primeiro casou-se e morreu sem filhos.
o segundo e depois o terceiro desposaram 

a viúva;
e o mesmo sucedeu aos sete,
que morreram e não deixaram filhos.
Por fim, morreu também a mulher.
de qual destes será ela esposa  

na ressurreição,
uma vez que os sete a tiveram  

por mulher?»

disse-lhes Jesus:
os filhos deste mundo
casam-se e dão-se em casamento.
Mas aqueles que forem dignos
de tomar parte na vida futura e na 

ressurreição dos mortos,
nem se casam nem se dão  

em casamento.
Na verdade, já não podem morrer,
pois são como os anjos,
e, porque nasceram da ressurreição,  

são filhos de deus.
e que os mortos ressuscitam,
até Moisés o deu a entender no episódio 

da sarça ardente,
quando chama ao senhor
‘o deus de abraão, o deus de isaac e  

o deus de Jacob’.
Não é um deus de mortos, mas de vivos,
porque para ele todos estão vivos».

Palavra da salvação

James Tissot, Fariseus e saduceus aproximando-se para tentar Jesus, c. 1890
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nem ser dadas em casamento» (v. 34-35). com estas 

palavras, Jesus pretende explicar que neste mundo 

vivemos de realidades provisórias, que acabam; ao 

contrário, no além, depois da ressurreição, já não 

teremos a morte como horizonte e viveremos tudo, 

incluindo os vínculos humanos, na dimensão de deus, 

de modo transfigurado. assim, o matrimónio, sinal 

e instrumento do amor de deus neste mundo, res-

plandecerá transformado em plena luz na comunhão 

gloriosa dos santos no Paraíso.

os «filhos do céu e da ressurreição» não 

são uma mão cheia de privilegiados, mas todos os 

homens e todas as mulheres, porque a salvação que 

Jesus trouxe é para cada um de nós. e a vida dos 

ressuscitados será semelhante à dos anjos (cf. v.36), 

ou seja, totalmente imersa na luz de deus, totalmente 

dedicada ao seu louvor, numa eternidade cheia de 

júbilo e de paz. Mas atenção! a ressurreição não é 

só o facto de ressuscitar depois da morte, mas é um 

novo género de vida que já experimentamos hoje; é 

a vitória sobre o nada que já podemos antegozar. a 

ressurreição é o fundamento da fé e da esperança 

cristã! se não houvesse a referência ao Paraíso e à 

vida eterna, o cristianismo reduzir-se-ia a uma ética, 

a uma filosofia de vida. ao contrário, a mensagem da 

fé cristã vem do céu, é revelada por deus e vai além 

deste mundo. acreditar na ressurreição é essencial, 

para que cada um dos nossos atos de amor cristão 

não seja efémero nem um fim em si mesmo, mas se 

torne uma semente destinada a desabrochar no jar-

dim de deus e produzir frutos de vida eterna.

a Virgem Maria, rainha do céu e da terra, nos 

confirme na esperança da ressurreição e nos ajude a 

fazer frutificar em obras boas a palavra do seu Filho 

semeada nos nossos corações. ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

Angelus

xxxii domingo do Tempo comum, ano c

Praça de são Pedro

6 de Novembro de 2016

«acreditar na ressurreição é essencial, para 
que cada um dos nossos atos de amor cristão 
não seja efémero nem um fim em si mesmo, 

mas se torne uma semente destinada a 
desabrochar no jardim de deus»

[…] a liturgia deste domingo convida-nos ainda a 

refletir sobre o mistério da ressurreição dos mortos. o 

evangelho de lucas (cf. 20,27-38) apresenta-nos Jesus 

que se confronta com alguns saduceus, os quais não 

acreditavam na ressurreição e concebiam a relação 

com deus só na dimensão da vida terrena. e por con-

seguinte, para ridicularizar a ressurreição e pôr Jesus 

em dificuldade, submeteram-lhe um caso paradoxal e 

absurdo: uma mulher que tivera sete maridos, todos 

irmãos, os quais morreram um depois do outro. eis 

então a pergunta maliciosa dirigida a Jesus: aquela 

mulher, na ressurreição, de quem será esposa? (v. 33)?

Jesus não cai na cilada e reafirma a verdade da 

ressurreição, explicando que a existência depois da 

morte será diversa da terrena. ele faz compreender 

aos seus interlocutores que não é possível aplicar as 

categorias deste mundo às realidades que vão além 

e são maiores daquilo que vemos nesta vida. com 

efeito diz: «os filhos deste mundo casam-se e dão-se 

em casamento, mas as pessoas que merecem alcan-

çar a ressurreição e a vida futura nem hão de casar, 
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Nova Época

As fake news e a 

mensagem do Papa Francisco

o termo fake news, tem vindo a tornar-se cada vez 

mais utilizado pelos media (meios de comunicação 

social). a sua tradução em português significa “no-

tícias falsas”. esse termo refere-se às notícias falsas 

ou imprecisas que são publicadas, em grande parte 

e principalmente, na internet. Não é de hoje que 

somos alertados para não acreditar em tudo aquilo 

que podemos ler por aí no mundo virtual, porém, o 

volume desse tipo de conteúdo tem vindo a crescer 

de tal forma que a verdade está a ficar escondida 

sob um furacão de “mentiras” forjadas e já não sa-

bemos no que acreditar.

a velocidade do consumo de informações é 

hoje cada vez maior, e não há assunto que escape 

dessa onda de fake news, seja político, religioso, 

desportivo ou mera futilidade — além disso, todos 

se podem tornar suas vítimas.

Como saber se o que lemos é  

mentira ou verdade?

verifique a fonte da notícia

Procure descobrir de onde veio a informação. Uma 

boa maneira é verificar a notícia em sites com credi-

bilidade (de empresas conhecidas, consolidadas há 

mais tempo no mercado, com reputação de divulgar 

informações completas) ou nas páginas oficiais de 

comunicação de órgãos do governo.

a notícia tem origem num grupo do Whatsapp? 

em alguma rede social? desconfie. essas são as prin-

cipais fontes de correntes falsas na actualidade.

Faça uma busca no google

Procure o título da notícia duvidosa no google e 

verifique que sites publicaram algo semelhante. as 

notícias importantes espalham-se em minutos, e 

os órgãos de comunicação mais sérios serão certa-

mente os primeiros a informar sobre algo relevante.

utilize o google notícias

o próprio google oferece uma ferramenta para 

identificar as fake news no seu motor de busca. se 

ler alguma notícia suspeita e tiver dúvidas, digite o 

respectivo título no google e faça a busca. após os 

resultados aparecerem, clique em Notícias e verifi-

que que outras publicações também reproduziram 

aquela informação.

F



O caso do Papa Francisco

 

o autor do livro Fake Pope, dedicado às notícias falsas 

acerca do Papa Francisco, diz que o papel dos jornalis-

tas nunca foi tão necessário e importante como hoje. 

em entrevista à renascença, Nello Scavo fala da ma-

nipulação informativa que está a “envenenar a de-

mocracia” e elogia os media portugueses pelo olhar 

atento e abrangente que têm da atualidade.

repórter internacional e correspondente de guerra, o 

italiano Nello scavo tem colaborado com jornais e canais 

de televisão de referência, como o New York Times, o Le 

Monde, o El Mundo, a BBC e a CNN. em 2013, quando 

Bergoglio foi eleito Papa, foi a Buenos aires investigar se 

tinham razão de ser os rumores sobre a sua colaboração 

com as ditaduras sul-americanas. dessa investigação re-

sultou o livro “a lista de Bergoglio” (2014), e ainda ”os 

inimigos de Francisco” (2015) e “Perseguidos” (2017). 

em fevereiro de 2019 recebeu o Prémio emilio rossi (pro-

posto pelo dicastério para a comunicação do Vaticano, 

entre outros organismos) pela “informação que respeita a 

verdade”. o seu mais recente livro Fake Pope, publicado 

em Portugal pela Paulinas editora e que reúne 77 notícias 

falsas publicadas ao longo do pontificado de Francisco, foi 

apresentado em lisboa, no auditório da renascença, na 

sessão com que a igreja portuguesa assinala o dia Mun-

dial das comunicações sociais, celebrado no domingo 

que antecede a Festa de Pentecostes. a mensagem do 

Papa para a ocasião é publicada, tradicionalmente, no dia 

24 de janeiro, festa de são Francisco de sales, padroeiro 

dos jornalistas.

a propósito deste assunto achei pertinente ouvir o 

nosso Papa Francisco na comunicação de 2018, da qual 

transcrevo o que me pareceu ter mais interesse.

MMA

Mensagem do Papa Francisco para 
o Dia mundial das Comunicações 

Sociais em 13 de Maio 2018

“A verdade vos tornará livres” (Jo 8, 32).

Fake news e jornalismo de paz

No projeto de deus, a comunicação humana é uma 

modalidade essencial para viver a comunhão. imagem 

e semelhança do criador, o ser humano é capaz de 

expressar e compartilhar o verdadeiro, o bom e o belo. 

É capaz de narrar a sua própria experiência e o mundo, 

construindo assim a memória e a compreensão dos 

acontecimentos. Mas, se orgulhosamente seguir o 

seu egoísmo, o homem pode usar de modo dis-

torcido a própria faculdade de comunicar, como o 

atestam, já nos primórdios, os episódios bíblicos 
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dos irmãos Caim e Abel e da Torre de Babel (cf. 

Gn 4,1-16; 11,1-9). sintoma típico de tal distorção é a 

alteração da verdade, tanto no plano individual como 

no coletivo. se, pelo contrário, se mantiver fiel ao 

projeto de deus, a comunicação torna-se lugar para 

exprimir a própria responsabilidade na busca da ver-

dade e na construção do bem. Hoje, no contexto de 

uma comunicação cada vez mais rápida e dentro dum 

sistema digital, assistimos ao fenómeno das «notícias 

falsas», as chamadas fake news: isto convida-nos a 

refletir, sugerindo-me dedicar esta Mensagem ao tema 

da verdade, como aliás já mais vezes o fizeram os meus 

predecessores a começar por Paulo Vi (cf. Mensagem 

de 1972: «os instrumentos de comunicação social ao 

serviço da Verdade»). gostaria, assim, de contribuir 

para o esforço comum de prevenir a difusão das notí-

cias falsas e para redescobrir o valor da profissão jor-

nalística e a responsabilidade pessoal de cada um na 

comunicação da verdade.

Que há de falso nas «notícias falsas»?

a expressão fake news é objeto de discussão e debate. 

geralmente diz respeito à desinformação transmitida 

on-line ou nos mass-media tradicionais. assim, a refe-

rida expressão alude a informações infundadas, base-

adas em dados inexistentes ou distorcidos, tenden-

tes a enganar e até manipular o destinatário. a sua 

divulgação pode visar objetivos prefixados, influenciar 

opções políticas e favorecer lucros económicos.

A eficácia das fake news fica a dever-se, em pri-

meiro lugar, à sua natureza mimética, ou seja, à 

capacidade de se apresentar como plausível. Fal-

sas mas verosímeis, tais notícias são capciosas, 

no sentido que se mostram hábeis a capturar a 

atenção dos destinatários, apoiando-se sobre 

estereótipos e preconceitos generalizados no 

seio dum certo tecido social, explorando emo-

ções imediatas e fáceis de suscitar como a ansie-

dade, o desprezo, a ira e a frustração. a sua difu-

são pode contar com um uso manipulador das redes 

sociais e das lógicas que subjazem ao seu funciona-

mento: assim os conteúdos, embora desprovidos de 

fundamento, ganham tal visibilidade que os próprios 

desmentidos categóricos dificilmente conseguem cir-

cunscrever os seus danos.

a dificuldade em desvendar e erradicar as fake news 

é devida também ao facto de as pessoas interagirem 

muitas vezes dentro de ambientes digitais homogéneos 

e impermeáveis a perspetivas e opiniões divergentes. 

esta lógica da desinformação tem êxito porque, em 

vez de haver um confronto sadio com outras fontes 

de informação (que poderia colocar positivamente 

em discussão os preconceitos e abrir para um diálogo 

construtivo), faz ao leitor correr o risco de se tornar 

ator involuntário na difusão de opiniões tendenciosas 

e infundadas. O drama da desinformação é o des-

crédito do outro, a sua representação como ini-

migo, chegando-se a uma demonização que pode 

fomentar conflitos. Deste modo, as notícias falsas 

revelam a presença de atitudes simultaneamente 

intolerantes e hipersensíveis, cujo único resul-

tado é o risco de se dilatar a arrogância e o ódio. 

É a isto que leva, em última análise, a falsidade.

Como podemos reconhecê-las?

Nenhum de nós se pode eximir da responsabilidade de 

contrastar estas falsidades. Não é tarefa fácil, porque a 

desinformação se baseia muitas vezes sobre discursos 

variegados, deliberadamente evasivos e subtilmente 

enganadores, valendo-se por vezes de mecanismos 

refinados. Por isso, são louváveis as iniciativas educati-

vas que permitem apreender como ler e avaliar o con-

texto comunicativo, ensinando a não ser divulgadores 

inconscientes de desinformação, mas atores do seu 

desvendamento. Igualmente louváveis são as ini-

ciativas institucionais e jurídicas empenhadas na 

definição de normativas que visam circunscrever 

o fenómeno, e ainda iniciativas, como as empre-

endidas pelas tech e media companies, idóneas 

para definir novos critérios capazes de verificar as 

identidades pessoais que se escondem por detrás 

de milhões de perfis digitais.

Mas a prevenção e a identificação dos mecanismos 

da desinformação requerem também um discerni-

mento profundo e cuidadoso. com efeito, é preciso 

desmascarar uma lógica, que se poderia definir como 

a «lógica da serpente», capaz de se camuflar e mor-

der em qualquer lugar. Trata-se da estratégia utilizada 

pela serpente – «o mais astuto de todos os animais», 

como diz o livro do  génesis  (cf. 3,1-15) – a qual se 

tornou, nos primórdios da humanidade, artífice da pri-

meira fake news, que levou às trágicas consequências 

do pecado, concretizadas depois no primeiro fratricí-

dio (cf.  Gn 4) e em inúmeras outras formas de mal 

contra deus, o próximo, a sociedade e a criação. a 

estratégia deste habilidoso «pai da mentira» (Jo 8,44) 

é precisamente a mimese, uma rastejante e perigosa 

sedução que abre caminho no coração do homem 

com argumentações falsas e aliciantes. de facto, na 

narração do pecado original, o tentador aproxima-

-se da mulher, fingindo ser seu amigo e interessar-se 

pelo seu bem. começa o diálogo com uma afirmação 

verdadeira, mas só em parte: «É verdade ter-vos deus 

proibido comer o fruto de alguma árvore do jardim?» 

(gn 3,1). Na realidade, o que deus dissera a adão não 

foi que não comesse de nenhuma árvore, mas ape-

nas de uma árvore: «Não comas o [fruto] da árvore 

do conhecimento do bem e do mal» (gn 2,17). retor-

quindo, a mulher explica isso mesmo à serpente, mas 

deixa-se atrair pela sua provocação: «Podemos comer 

o fruto das árvores do jardim; mas, quanto ao fruto da 

árvore que está no meio do jardim, deus disse: “Nunca 

o deveis comer nem sequer tocar nele, pois, se o fizer-

des, morrereis”» (gn 3,2-3). esta resposta tem sabor 

a legalismo e pessimismo: dando crédito ao falsário e 

deixando-se atrair pela sua apresentação dos factos, 

a mulher extravia-se. em primeiro lugar, dá ouvidos 

à sua réplica tranquilizadora: «Não, não morrereis» 

(3,4). depois a argumentação do tentador assume 

(continua na p. seguinte)
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uma aparência credível: «deus sabe que, no dia em 

que comerdes [desse fruto], abrir-se-ão os vossos olhos 

e sereis como deus, ficareis a conhecer o bem e o mal» 

(3, 5). enfim, ela chega a desconfiar da recomendação 

paterna de deus, que tinha em vista o seu bem, para 

seguir o aliciamento sedutor do inimigo: «Vendo a 

mulher que o fruto devia ser bom para comer, pois era 

de atraente aspeto (…) agarrou do fruto, comeu» (3, 

6). este episódio bíblico revela assim um facto essen-

cial para o nosso tema: nenhuma desinformação é 

inofensiva; antes pelo contrário, acreditar no que 

é falso produz consequências nefastas. Mesmo 

uma distorção da verdade aparentemente leve 

pode ter efeitos perigosos.

e então como defender-nos?

o antídoto mais radical para o vírus da falsidade é 

deixar-se purificar pela verdade. Na visão cristã, a ver-

dade não é uma realidade apenas conceptual, que diz 

respeito ao juízo sobre as coisas, definindo-as verda-

deiras ou falsas. a verdade não é apenas trazer à luz 

coisas obscuras, «desvendar a realidade», como faz 

pensar o termo que a designa em grego: aletheia, 

de a-lethès, «não escondido». a verdade tem a ver 

com a vida inteira. Na Bíblia, reúne os significados de 

apoio, solidez, confiança, como sugere a raiz ‘aman 

(daqui provém o próprio amen litúrgico). a verdade é 

aquilo sobre o qual nos podemos apoiar para não cair. 

Neste sentido relacional, o único verdadeiramente fiá-

vel e digno de confiança sobre o qual se pode contar, 

ou seja, o único «verdadeiro» é o deus vivo. eis a afir-

mação de Jesus: «eu sou a verdade» (Jo 14,6). sendo 

assim, o homem descobre sempre mais a verdade, 

quando a experimenta em si mesmo como fidelidade 

e fiabilidade de quem o ama. só isto liberta o homem: 

«a verdade vos tornará livres»(Jo 8,32).

A paz é a verdadeira notícia

o melhor antídoto contra as falsidades não são as 

estratégias, mas as pessoas: pessoas que, livres da 

ambição, estão prontas a ouvir e, através da fadiga 

dum diálogo sincero, deixam emergir a verdade; pes-

soas que, atraídas pelo bem, se mostram responsáveis 

no uso da linguagem. Se a via de saída da difusão 

da desinformação é a responsabilidade, particu-

larmente envolvido está quem, por profissão, é 

obrigado a ser responsável ao informar, ou seja, 

o jornalista, guardião das notícias. No mundo 

atual, ele não desempenha apenas uma profis-

são, mas uma verdadeira e própria missão. infor-

mar é formar, é lidar com a vida das pessoas. Por isso, 

a precisão das fontes e a custódia da comunicação 

são verdadeiros e próprios processos de desenvolvi-

mento do bem, que geram confiança e abrem vias de 

comunhão e de paz.

Papa Francisco,  

Vaticano, Memória de São Francisco de Sales,  

24 de Janeiro de 2018

27 de outubro. o ponto de encontro é às 17h30 na paróquia. Já escu-
rece. alguns membros da Plataforma Jovens comprometidos juntam-se 
para participar numa visita aos sem abrigo, com alguns paroquianos 
que já o fazem há vários anos.

Mas antes de ir, há que fazer. Na parte de trás da mala da carrinha 
que nos vai levar para a Baixa do Porto, preparam-se os kits que se-
rão oferecidos com uma sandes, um pão de leite, fruta e uma garrafa 
de água. do outro lado, separa-se a roupa e os cobertores. a comida 
quente já foi preparada durante a tarde.

Partimos. a primeira paragem é na Batalha. Basta abrir a mala e já 
se aproximam, já conhecem.

comem a comida quente, ora em grupos nos bancos de jardim, ora 
perto dos voluntários. Na mala da carrinha, pedem cobertores, sacos-
cama e roupa. ainda não chove, mas já faz frio.

os kits, levam-nos nos seus sacos. são para depois. são para a mu-
lher ou para a avó. “Vai ficar contente”.

engane-se quem pensa que é pegar e andar. Não. deixam-se ficar, 
querem conversar. Falam da família, do tempo e de cigarros.

Toca o sino. “são oito”. são, são 20h e já acabou o arroz. ainda 
sobraram alguns kits mas não há mais ninguém para os levantar, pelo 
menos não ali. antes fosse que não houvesse ninguém para os levan-
tar. Mas há.

É hora de ir para outra paragem. diz-se o “adeus”. Não é bem, é 
um “até à próxima”. Já sabem que voltam. “adeus, cuide-se”.

Há bem mais sítios no Porto onde encontrar quem precise. Mas com 
uma dúzia de kits, vamos para a Boavista. a paragem é rápida, de ape-
nas uns minutos, até porque não há razão para esperar. aproximam-se, 
já conhecem. Pedem roupa e cobertores. os kits, levam-nos no saco.

e é o “até à próxima”. Já sabem que voltamos. e voltamos mesmo.

Maria Campos

Coragem de ser 
diferente(continuação da p. anterior)

No passado dia 27 de Outubro, tivemos a alegria de assistir na nossa igreja ao reencontro 

dos jovens do grupo MJXXI, que no início deste terceiro milénio ocupavam entre nós a linha 

da frente na dura jornada que é dar corpo ao projecto do Verbo para um Novo Mundo de 

seres humanos realmente irmanados — não só entre si, mas com toda Criação, em tudo 

quanto tem de Bom e de Belo. A despeito dos anos, pudemos verificar como a jovialidade e 

o dinamismo de que então deram mostra se mantêm incólumes, testemunhando uma das 

maiores recompensas de quem arregaça as mangas para se dedicar ao Bom Combate. Para 

ainda maior júbilo nosso, vimos como as duas gerações mais recentes destes operários da 

vinha se deram as mãos junto a um altar feito messe de futuro e de graça. Não pensemos, 

contudo, que se suspendeu aí a jornada, porque para alguns deles, poucas horas depois, 

iria começar a verdadeira missão — aí segue o respectivo relato...

Sem abrigo
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a aborrecer uns aos outros, mais vale chupar a pílula 

do repouso eterno.

Num contexto em que o sistema de saúde do 

nosso país dá mostras de uma vulnerabilidade que há 

muito tempo julgávamos afastada, em que o sistema 

de segurança social fecha os olhos às excruciantes si-

tuações de carência que afligem inúmeras famílias, em 

que as farmácias se debatem com difíceis problemas de 

financiamento e de abastecimento, perguntamo-nos 

que sentido poderá fazer deixar nas mãos de cada um 

o resolver os seus problemas de forma... “definitiva”...

simultaneamente, a organização de um sistema 

capaz de cuidados paliativos permanece por concreti-

zar, assim como continua por regulamentar a situação 

dos cuidadores informais.

Perante a opinião pública, tanto os responsáveis 

políticos como os próprios órgãos de comunicação so-

cial parecem reduzir a questão da eutanásia a uma de-

cisão do tipo “sim ou não”, meramente decorrente de 

vagas opiniões ou crenças pessoais. escandalosamente, 

continuam por esclarecer inúmeros problemas relacio-

nados com a eutanásia a nível legal e financeiro.

os noticiários apenas lhe dão relevo — e aí verda-

deiramente desproporcional! — quando o que está em 

causa é o pedido desesperado de um inválido abando-

nado à sua sorte ou a erradicação de um ser humano 

afligido por doenças ou deformidades irreversíveis. 

Tomam então a excepção pela normalidade e preten-

dem a partir dela definir os procedimentos.

da mesma forma, um espesso manto de silêncio 

cobre as situações mais polémicas, que com regulari-

dade vão agitado as consciências naqueles países em 

que a eutanásia se encontra já legalizada.

em lugar de um debate sereno e esclarecedor 

sobre um tema que, sem dúvida, deve tocar aquilo que 

de mais complexo se oferece à consciência humana, 

o nosso país tem oferecido especulação demagógica e 

propaganda pouco escrupulosa.

sem pretender levantar o alarmismo, parece legí-

timo perguntar se, tal como o aborto foi transformado 

num banal método anticoncepcional, o liberalismo 

feroz que passou a dominar uma certa elite nacional 

não terá em vista transformar a eutanásia numa sim-

ples intervenção profiláctica, quem sabe se até social.

Torna-se urgente levantar este véu, pois aquilo 

que está em discussão não é um assunto pontual, mas 

um tópico de agenda. de forma objectiva e directa, 

aquilo de que se trata é a substituição de toda uma 

cultura de cuidado — e de cuidados — por outra cul-

tura radicalmente oposta, que é a cultura do descuido 

— ou seja, a mais prosaica cultura do individualismo 

hedonista, essa cultura do momento, que tão pouco 

quer saber de si como dos outros.

É possível que para resolver de forma dura-

doura esta questão possamos vir a ser chamados a 

pronunciar -nos sobre ela em referendo. Temos de saber 

que não se trata apenas de colocar uma cruz num 

“sim” ou num “não”, mas de decidir como vai ser o 

nosso futuro. e como seria bom que o nosso destino 

permanecesse nas mãos dos cuidadores !

PM

EvangElho sEgundo são lucas
(lc 21,5-19)

«Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas»

TexTos l iTúrgicos

XXXIII DomIngo Do Tempo Comum · Ano C · 03–11–2019
Malaquias 3,19-20a — Salmo 97,5-9 — II Carta aos Tessalonicenses 3,7-12 — S. Lucas 21,5-19

Comentário
Aproxima-se o fim do ano litúrgico, e mais uma vez, levado no tempo, passou Cristo entre os homens. O 
fim do mundo não quer dizer ruína ou catástrofe, mas acabamento e plenitude. Nada se destrói, tudo se 
transfigura. “Sereis perseguidos”. O sofrimento por causa de Cristo e do seu Reino é fogo que purifica. Se o 
mundo te persegue é porque te reconhece por testemunha de Cristo. Sofrerás incompreensão de amigos e 
parentes, mas ao fim “nascerá o sol da justiça”. “Eu vos darei palavras e sabedoria”. A construção da histó-
ria é conduzida pelo Espírito Santo. O projeto de salvação vem-nos numa proposta de amor. O Evangelho é 
otimista. “Não fiqueis aterrados”. “Mas não será logo o fim”. A Ressurreição de Cristo inaugura os últimos 
tempos. O dia do Senhor já chegou, vivemos na sua luz. Cada dia que passa é o dia do Senhor, dia de juízos 
e decisões, mortes e lutas. “Estai preparados”.

Naquele tempo,
comentavam alguns que o templo  

estava ornado
com belas pedras e piedosas ofertas.
Jesus disse-lhes:
«dias virão em que, de tudo o que  

estais a ver,
não ficará pedra sobre pedra:
tudo será destruído».
eles perguntaram-lhe:
«Mestre, quando sucederá isto?
Que sinal haverá de que está  

para acontecer?».
Jesus respondeu:
«Tende cuidado; não vos deixeis enganar,
pois muitos virão em meu nome
e dirão: ‘sou eu’; e ainda: ‘o tempo  

está próximo’.
Não os sigais.
Quando ouvirdes falar de guerras  

e revoltas,
não vos alarmeis:
é preciso que estas coisas aconteçam 

primeiro,
mas não será logo o fim».
disse-lhes ainda:
«Há-de erguer-se povo contra povo  

e reino contra reino.
Haverá grandes terramotos
e, em diversos lugares, fomes  

e epidemias.
Haverá fenómenos espantosos  

e grandes sinais no céu.

(Editorial, continuação da p. 1)

Mas antes de tudo isto,
deitar-vos-ão as mãos e hão-de  

perseguir-vos,
entregando-vos às sinagogas  

e às prisões,
conduzindo-vos à presença  

de reis e governadores,
por causa do meu nome.
assim tereis ocasião de dar testemunho.
Tende presente em vossos corações
que não deveis preparar a vossa defesa.
eu vos darei língua e sabedoria
a que nenhum dos vossos adversários
poderá resistir ou contradizer.
sereis entregues até pelos vossos pais,
irmãos, parentes e amigos.
causarão a morte a alguns de vós
e todos vos odiarão por causa do  

meu nome;
mas nenhum cabelo da vossa cabeça  

se perderá.
Pela vossa perseverança salvareis  

as vossas almas».

Palavra da salvação

stefan lochner, Juízo Final, c. 1435
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AgeNDA PArA NOveMBrO

Dia 09 · Magusto Paroquial

Dia 10 · entrega da Palavra · catequese

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 da Paróquia da 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

que não vos enganem» (v. 8), e adverte contra os 
muitos falsos messias que as teriam apresentado (v. 
9). Também hoje! e acrescenta que não se deixem 
aterrorizar e desorientar por guerras, revoluções e 
calamidades, porque também elas fazem parte da 
realidade deste mundo (cf. vv. 10-11). a história da 
igreja é rica de exemplos de pessoas que enfrentaram 
tribulações e sofrimentos terríveis com serenidade, 
porque sabiam que estavam firmemente nas mãos de 
deus. ele é um Pai fiel, um Pai cuidadoso, que nunca 
abandona os seus filhos. deus nunca nos abandona! 
devemos ter esta certeza no coração: deus nunca 
nos abandona!

Permanecer firmes no senhor, nesta certeza que 
ele nunca nos abandona, caminhar na esperança, tra-
balhar para construir um mundo melhor, não obstante 
as dificuldades e os acontecimentos tristes que mar-
cam a existência pessoal e coletiva, é o que deveras 

conta; é quanto a comunidade cristã está chamada a 
fazer para ir ao encontro do «dia do senhor». […]

No evangelho, Jesus exorta-nos a manter muito 
firme na mente e no coração a certeza de que deus 
conduz a nossa história e conhece o fim último das 
coisas e dos eventos. sob o olhar misericordioso do 
senhor desdobra-se a história no seu fluir incerto e no 
seu entrelaçar-se de bem e de mal. Mas tudo o que 
acontece está conservado n’ele; a nossa vida não se 
pode perder porque está nas suas mãos.

rezemos à Virgem Maria, para que nos ajude, 
através das vicissitudes felizes e tristes deste mundo, 
a manter firme a esperança da eternidade e do reino 
de deus. rezemos à Virgem Maria, para que nos ajude 
a compreender profundamente esta verdade: deus 
nunca abandona os seus filhos! ☐

Fala o PaPa FraNcisco 

Angelus

xxxiii domingo do Tempo comum, ano c

Praça de são Pedro

13 de Novembro de 2016

«Permanecer firmes no senhor,  
nesta certeza que Ele nunca nos abandona, 

caminhar na esperança, trabalhar para 
construir um mundo melhor, não  

obstante as dificuldades»

o trecho evangélico de hoje (Lc 21,5-19) contém a 
primeira parte do sermão de Jesus sobre os últimos 
tempos, na redação de são lucas. Jesus pronuncia-o 
quando se encontra diante do templo de Jerusalém, 

partindo das expressões de admiração do povo pela 
beleza do santuário e das suas decorações (cf. v. 5). 
então Jesus diz: «dias virão em que se não deixará 
pedra sobre pedra que não seja derrubada» (v. 6). 
Podemos imaginar o efeito destas palavras sobre os 
discípulos de Jesus! contudo, ele não queria ofender 
o templo, mas fazer compreender, a eles e também 
a nós hoje, que as construções humanas, até as mais 
sagradas, são passageiras e não se deve pôr nelas 
a nossa segurança. Quantas certezas presumíveis 
na nossa vida pensávamos que fossem definitivas e 
depois revelaram-se efémeras! Por outro lado, quan-
tos problemas nos pareciam sem solução e depois 
foram superados!

Jesus sabe que há sempre quem especule sobre 
a necessidade humana de certezas. Por isso diz: «Vede 

d


