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«lembra-Te de mim, senhor, quando vieres com a tua realeza»

e d i T o r i a l

Vidas de Milhões,  Vidas de Tostões

Tendo dobrado o cabo dos cinquenta anos de idade 

há já alguns anos atrás, farei parte de uma geração 

que cresceu tomando o ano 2000 como horizonte de 

esperança para a solução de uma boa parte dos mais 

graves problemas que desde a noite dos tempos afli-

giam a humanidade.

sobretudo depois de 1989 e da “queda do Muro 

de Berlim”, o promissor rumo que pareceu tomar a 

construção de uma europa unida e os esforços de 

pacificação e desenvolvimento de vastas regiões do 

Terceiro Mundo outrora assoladas pela guerra e pela 

fome em tudo foram contribuindo para a validação de 

uma utopia que, agora que nos encontramos muito 

próximo de encerrar o primeiro quartel do século xxi, 

não pode deixar de apresentar os contornos da mais 

franca ingenuidade.

infelizmente, logo em 2001, mal se havia trans-

posto o limiar dessa “Nova era” tão antecipada, o de-

sastre das “Torres gémeas” fez erguer sobre todos nós 

os tenebrosos auspícios de uma regressão ao velho para-

digma das fratricidas guerras sem quartel e da subjuga-

ção dos mais fracos a quaisquer “desígnios dos deuses”.

Vêm estas linhas a propósito dos eventos que o 

nosso Pe. Maia decidiu colocar em paralelo na homilia 

de 17 de Novembro, dia Mundial dos Pobres, e que 

tanto estavam a mobilizar a atenção dos órgãos de co-

municação no momento: o Web summit, em volta do 

qual toda uma salvífica “retórica dos milhões” se ia de-

senvolvendo, e o abandono de uma criança à sua sorte 

por uma mãe sem-abrigo na desafortunada periferia 

daquele lustroso palco.

curiosamente, sem que tenha decorrido sequer uma 

semana, as parangonas dos nossos noticiários continuam 

no mesmo registo, alternando entre a elegia da exemplar 

carreira de uma das mais ilustres das nossas personali-

dades internacionais, o treinador José Mourinho, agora 

contemplado com mais um deslumbrante contrato mul-

timilionário, e a trágica sorte de uma outra mulher, su-

postamente também sem-abrigo, friamente abatida por 

causa de um punhado de moedas diante das câmaras de 

vídeo-vigilância que lhe deviam dar protecção.

se como cristão, não posso deixar de me regozijar 

com o sucesso alheio e as suas recompensas, não posso 

igualmente deixar de ficar perplexo com a banalização 

a que se encontram voltadas as “crónicas” desta socie-

dade de extremos, em que os ciclópicos condomínios 

fechados de luxo inaudito se erguem impassivelmente 

ao lado dos barracos da mais aberrante miséria.

Numa sociedade em que a caridade parece ter sido 

substituída pelo alheamento e a justiça pela vingança, 

talvez seja até a perseguição a que se encontram nova-

mente votados os discípulos de Jesus o timbre denuncia-

dor do importante retrocesso civilizacional que nos vai 

sendo dado assistir em directo e ao vivo.

PM

Comentário
Termina em glória e triunfo o mistério de Cristo. O cenário da celebração das glórias de Cristo é o Calvário, 
onde a dor se transfigura e a cruz exalta. Guardou para aqui a proclamação da Sua Realeza, que tinha 
recusado em momentos de triunfo. “Tem em tudo o primeiro lugar”. Cristo veio ao mundo para ser Rei. Já 
o era por natureza, como primeiro entre os seres criados. “Tudo foi criado por Ele e para Ele”. “Nós somos 
da mesma carne”. Cristo é Rei, porque salva com Ele todos os irmãos. É um Reino diferente, onde a paz e a 
justiça se abraçam e o amor faz lei. Somos um Reino de irmãos, onde cada um é, pelo Batismo, Sacerdote, 
Profeta e Rei. “Lembra-te de mim, quando vieres na Tua Realeza”. A hora do Calvário é a festa da Sua coro-
ação real. “Era necessário que Cristo sofresse para entrar na Sua Glória”. “Hoje mesmo estarás Comigo no 
Paraíso”. O Reino de Cristo não vem ao fim de esperas dolorosas, mas hoje mesmo. Não está longe, mas 
dentro de nós. “Onde está Cristo, aí está a vida, aí está o Reino”.

Naquele tempo,
os chefes dos Judeus zombavam  

de Jesus, dizendo:
«salvou os outros: salve-se a si mesmo,
se é o Messias de deus, o eleito».
Também os soldados troçavam d’ele;
aproximando-se para lhe oferecerem 

vinagre, diziam:
«se és o rei dos Judeus, salva-Te a  

Ti mesmo».
Por cima d’ele havia um letreiro:
«este é o rei dos Judeus».
entretanto, um dos malfeitores que  

tinham sido crucificados
insultava-o, dizendo:
«Não és Tu o Messias?
salva-Te a Ti mesmo e a nós também».
Mas o outro, tomando a palavra, 

repreendeu-o:
«Não temes a deus,
tu que sofres o mesmo suplício?
Quanto a nós, fez-se justiça,
pois recebemos o castigo das nossas  

más acções.
Mas ele nada praticou de condenável».
e acrescentou:
«Jesus, lembra-Te de Mim, quando vieres 

com a tua realeza».
Jesus respondeu-lhe:
«em verdade te digo: Hoje estarás  

comigo no Paraíso».

Palavra da salvação
Hubert van eyck, Cristo-Rei (retábulo da 

catedral de ghent), início do século xV
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séculos, o senhor da história: apenas com a omni-

potência do amor, que é a natureza de deus, a sua 

própria vida, e que nunca terá fim (cf. 1 Cor 13,8). 

Jubilosamente compartilhamos a beleza de ter Jesus 

como nosso rei: o seu domínio de amor transforma 

o pecado em graça, a morte em ressurreição, o medo 

em confiança.

Mas seria demasiado pouco crer que Jesus é rei 

do universo e centro da história, sem fazê-lo tornar-

-se senhor da nossa vida: tudo aquilo será vão, se 

não o acolhermos pessoalmente e se não acolhermos 

também o seu modo de reinar. Nisto, ajudam-nos os 

personagens presentes no evangelho de hoje. além de 

Jesus, aparecem três tipos de figuras: o povo que olha, 

o grupo que está aos pés da cruz e um malfeitor cruci-

ficado ao lado de Jesus.

começamos pelo povo. o evangelho diz que 

«permanecia ali, a observar» (Lc 23,35): ninguém se 

pronuncia, ninguém se aproxima. o povo permanece 

longe, a ver o que sucedia. É o mesmo povo que, 

levado pelas próprias necessidades, se aglomerava à 

volta de Jesus e, agora, se mantém à distância. Vendo 

certas circunstâncias da vida ou as nossas expectati-

vas por realizar, podemos também nós ser tentados a 

manter a distância da realeza de Jesus, não aceitando 

completamente o escândalo do seu amor humilde, 

que interpela o nosso eu e o desassossega. Preferimos 

ficar à janela, alhear-nos, em vez de nos avizinharmos 

e fazermos próximos. Mas o povo santo, que tem 

Jesus como rei, é chamado a seguir o seu caminho de 

amor concreto; a interrogar-se, diariamente, cada um 

para si: «Que me pede o amor, para onde me impele? 

Que resposta dou a Jesus com a minha vida?»

Temos depois um segundo grupo, que engloba 

vários personagens: os chefes do povo, os soldados e 

um dos malfeitores. Todos eles escarnecem de Jesus, 

dirigindo-lhe a mesma provocação: «salve-se a si 

mesmo» (cf. Lc 23,35.37.39). É uma tentação pior 

do que a do povo. aqui tentam Jesus, como fez o 

diabo ao início do evangelho (cf. Lc 4,1-13), para que 

renuncie a reinar à maneira de deus e o faça segundo 

a lógica do mundo: desça da cruz e derrote os ini-

migos! se é deus, demonstre força e superioridade! 

esta tentação é um ataque contra o amor: «salva-te 

a ti mesmo» (Lc 23,37.39); não os outros, mas a ti 

mesmo. Prevaleça o eu com a sua força, a sua glória, 

Fala o PaPa FraNcisco 

HomIlIA

solenidade de Nosso senhor Jesus cristo,  

rei do Universo

Praça de são Pedro, 20 de novembro de 2016

«a grandeza do seu reino não  
está na força segundo o mundo, mas no amor 

de deus, um amor capaz de alcançar e 
restaurar todas as coisas»

a solenidade de Nosso senhor Jesus cristo rei do Uni-

verso coroa o ano […]. Na verdade, o evangelho apre-

senta a realeza de Jesus no auge da sua obra salvadora 

e fá-lo duma maneira surpreendente. «o Messias de 

deus, o eleito, (…) o rei» (Lc 23,35.37) aparece sem 

poder nem glória: está na cruz, onde se assemelha 

mais um vencido do que um vencedor. a sua realeza 

é paradoxal: o seu trono é a cruz; a sua coroa é de 

espinhos; não tem um cetro, mas põem-lhe uma cana 

na mão; não usa vestidos sumptuosos, mas é privado 

da própria túnica; não tem anéis brilhantes nos dedos, 

mas as mãos trespassadas pelos pregos; não possui um 

tesouro, mas é vendido por trinta moedas.

Verdadeiramente não é deste mundo o reino 

de Jesus (cf. Jo 18,36); mas precisamente nele – diz-

-nos o apóstolo Paulo na segunda leitura – é que 

encontramos a redenção e o perdão (cf. Col 1,13-14). 

Porque a grandeza do seu reino não está na força 

segundo o mundo, mas no amor de deus, um amor 

capaz de alcançar e restaurar todas as coisas. Por este 

amor, cristo abaixou-se até nós, viveu a nossa miséria 

humana, provou a nossa condição mais ignóbil: a injus-

tiça, a traição, o abandono; experimentou a morte, o 

sepulcro, a morada dos mortos. assim se aventurou o 

nosso rei até aos confins do universo, para abraçar e 

salvar todo o vivente. Não nos condenou, nem sequer 

nos conquistou, nunca violou a nossa liberdade, mas 

abriu caminho com o amor humilde, que tudo des-

culpa, tudo espera, tudo suporta (cf. 1 cor 13,7). Uni-

camente este amor venceu e continua a vencer os nos-

sos grandes adversários: o pecado, a morte, o medo.

Hoje, amados irmãos e irmãs, proclamamos esta 

vitória singular, pela qual Jesus se tornou o rei dos 
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o seu sucesso. É a tentação mais terrível; a primeira e 

a última do evangelho. entretanto Jesus, face a este 

ataque ao seu próprio modo de ser, não fala, não 

reage. Não se defende, não tenta convencer, não há 

uma apologética da sua realeza. Mas antes continua 

a amar, perdoa, vive o momento da prova segundo 

a vontade do Pai, seguro de que o amor dará fruto.

Para acolher a realeza de Jesus, somos cha-

mados a lutar contra esta tentação, a fixar o olhar 

no crucificado, para lhe sermos fiéis cada vez mais. 

Mas, em vez disso, quantas vezes se procuraram – 

mesmo entre nós – as seguranças gratificantes ofe-

recidas pelo mundo! Quantas vezes nos sentimos 

tentados a descer da cruz! a força de atração que 

tem o poder e o sucesso pareceu um caminho mais 

fácil e rápido para difundir o evangelho, esquecendo 

depressa como atua o reino de deus. [o] ano da 

Misericórdia convidou-nos a descobrir novamente o 

centro, a regressar ao essencial. este tempo de miseri-

córdia chama-nos a contemplar o verdadeiro rosto do 

nosso rei, aquele que brilha na Páscoa, e a descobrir 

novamente o rosto jovem e belo da igreja, que brilha 

quando é acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e rica 

no amor, missionária. a misericórdia, levando-nos ao 

coração do evangelho, anima-nos também a renun-

ciar a hábitos e costumes que possam obstaculizar o 

serviço ao reino de deus, a encontrar a nossa orien-

tação apenas na realeza perene e humilde de Jesus, e 

não na acomodação às realezas precárias e aos pode-

res mutáveis de cada época.

No evangelho, aparece outro personagem, mais 

perto de Jesus, o malfeitor que o invoca dizendo: 

«Jesus, lembra-Te de mim, quando estiveres no teu 

reino» (Lc 23,42). com a simples contemplação de 

Jesus, ele acreditou no seu reino. e não se fechou em 

si mesmo, mas, com os seus erros, os seus pecados e 

os seus problemas, dirigiu-se a Jesus. Pediu para ser 

lembrado, e saboreou a misericórdia de deus: «Hoje 

estarás comigo no Paraíso» (Lc 23,43). deus, logo 

que lhe damos tal possibilidade, lembra-se de nós. 

está pronto a apagar completamente e para sempre 

o pecado, porque a sua memória não é como a nossa: 

não regista o mal feito, nem continua a ter em conta 

as ofensas sofridas. deus não tem memória do pecado, 

mas de nós, de cada um de nós, seus filhos amados. 

e crê que é sempre possível levantar-se e recomeçar.

Peçamos, também nós, o dom desta memória 

aberta e viva. Peçamos a graça de não fechar jamais 

as portas da reconciliação e do perdão, mas sabermos 

ultrapassar o mal e as divergências, abrindo todas as 

vias possíveis de esperança. assim como deus acre-

dita em nós próprios, infinitamente para além dos 

nossos méritos, assim também nós somos chamados 

a infundir esperança e a dar uma oportunidade aos 

outros. […]

acompanhe-nos Nossa senhora! Também ela 

estava junto da cruz; lá nos deu à luz enquanto terna 

Mãe da igreja, que a todos deseja abrigar sob o seu 

manto. ao pé da cruz, ela viu o bom ladrão receber o 

perdão e tomou o discípulo de Jesus como seu filho. É 

a Mãe de misericórdia, a quem nos consagramos: cada 

situação nossa, cada oração nossa, dirigida aos seus 

olhos misericordiosos, não ficará sem resposta. ☐



Nova Época

Pobres, Porteiros do Céu

“Os pobres são preciosos aos olhos de Deus, porque não 

falam a linguagem do eu: não se aguentam sozinhos, 

com as próprias forças, precisam de quem os tome pela 

mão.” então, o Papa convida: “quando os ouvimos bater 

à nossa porta, podemos receber o seu grito de ajuda 

como uma chamada para sair do nosso eu, aceitá-los 

com o mesmo olhar de amor que Deus tem por eles. 

Como seria bom se os pobres ocupassem no nosso cora-

ção o lugar que têm no coração de Deus!”

Palavras do Papa Francisco durante a homilia na celebração da 

Missa comemorativa do 3.º dia Mundial dos Pobres.

•

Foi exatamente no domingo passado, 17 de Novembro, 

que o Papa Francisco celebrou o 3.º dia Mundial dos 

Pobres. Trata-se, sem dúvida, de um acontecimento que 

vale a pena abordar com alguma atenção, mas terei de 

o adiar, pois a minha atenção voltou-se para o media-

tismo que assumiu o caso da sara Patrícia, de 22 anos, 

cidadã cabo-verdiana que colocou o seu filho não num 

caixote do lixo mas, segundo parece, num contentor, o 

que não é a mesma coisa.

li e ouvi tantas coisas sobre este caso que resolvi 

dar a palavra a quem sabe mais sobre o assunto do que 

eu. a psicóloga clínica e forense rute agulhas, do ins-

tituto de Medicina legal, refere que “não nos podemos 

apressar a julgar esta mulher”, e isso “não significa que 

o crime seja menos grave. significa querer perceber o 

que aconteceu”. “deixar o bebé no lixo é muito para 

lá de uma situação limite”, defende rute agulhas, su-

blinhando que pode estar em causa uma situação de 

depressão severa, “em que tudo é visto de forma nega-

tiva, a esperança na vida desapareceu e matar o filho 

é salvá-lo do mundo cruel”. Também a possibilidade 

de aquele bebé ser fruto de uma violação não é posta 

de parte pela psicóloga. “se assim for, a criança dá-

-lhe angústia, personifica a violação”. segundo o jornal 

Correio da Manhã, sara prostituía-se e, diz a psicóloga, 

se o menino tiver nascido nessas circunstâncias, a sua 

existência é também, para a própria mãe, uma situa-

ção “muito complicada de lidar”. “Há várias hipóteses 

para o que pode ter acontecido. o que realmente im-

porta neste momento é avaliar e tentar compreender o 

que aconteceu, e fazê-lo não significa minimizar o que 

aconteceu. Não há dúvidas de que o que aconteceu é 

horrível – não há outra palavra para descrever, é um ato 

Pedras Vivas online 248 · Paróquia de Nossa senhora da areosa · 3

muito grave que não podemos tolerar, mas que pode-

mos tentar compreender”, defende a psicóloga.

Por seu lado, o psiquiatra José gameiro afirma que 

“só alguém muito desesperado faz algo assim; isto é 

desespero”. defende ainda que a detenção num esta-

belecimento prisional está longe de ser a melhor opção 

para sara. Para o psiquiatra, a mulher deveria estar num 

lugar mais “recolhido”, onde lhe pudesse ser prestado 

apoio. “ir para a prisão não me parece que seja de todo a 

melhor solução, é um ambiente hostil e onde estará, pro-

vavelmente, a partilhar cela com várias outras reclusas 

envolvidas em crimes de tráfico de droga, por exemplo”.

Já Marcelo rebelo de sousa pede compreensão para 

a mãe que abandonou bebé no ecoponto. É importante 

que se tenha a noção e a compreensão humana para o 

ambiente que rodeou aquele gesto [da mãe] e é bom que 

aquela criança, quando um dia crescer, não fique com a 

ideia de que a sua mãe não fez aquilo senão por uma 

razão muito forte que tem a ver com as condições dramá-

ticas de vida social em que teve de tomar aquela decisão”.

dulce rocha, a presidente do instituto de apoio à 

criança (iac) defendeu que a jovem sem-abrigo que dei-

tou o filho recém-nascido no lixo em lisboa expôs o bebé 

ao abandono, sem querer matá-lo. “esta mãe está muito 

sozinha, muito desesperada, sem apoio familiar, senão 

não tinha praticado o que praticou”, disse a magistrada 

à lusa, considerando que o crime em causa é “exposição 

ao abandono” e não tentativa de homicídio.

“a mãe não está em condições de cuidar do bebé, e 

a sua família também não cuidou desta mãe”, afirmou, 

sustentando que a jovem “tem de ser muito acompa-

nhada” e necessita de uma casa.

Palavras do  

Papa Francisco  

sobre os pobres e os 

sem-abrigo

“É certo que os pobres também 

se aproximam de nós porque 

estamos a distribuir-lhes o ali-

mento, mas aquilo de que verda-

deiramente precisam ultrapassa 

a sopa quente ou a sanduíche que oferecemos. os pobres precisam das nossas mãos para 

se reerguer, dos nossos corações para sentir de novo o calor do afeto, da nossa presença 

para superar a solidão. Precisam simplesmente de amor... a tantos voluntários, a quem 

muitas vezes é devido o mérito de terem sido os primeiros a intuir a importância desta 

atenção aos pobres, peço para crescerem na sua dedicação. Queridos irmãos e irmãs, 

exorto-vos a procurar, em cada pobre que encontrais, aquilo de que ele tem verdadeira-

mente necessidade; a não vos deterdes na primeira necessidade material, mas a descobrir 

a bondade que se esconde no seu coração, tornando-vos atentos à sua cultura e modos de 

se exprimir, para poderdes iniciar um verdadeiro diálogo fraterno. coloquemos de parte as 

divisões que provêm de visões ideológicas ou políticas, fixemos o olhar no essencial que 

não precisa de muitas palavras, mas dum olhar de amor e duma mão estendida. Nunca vos 

esqueçais que a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual”.

o iac divulgou esta sexta-feira um comunicado em 

que alerta “para a necessidade de uma reflexão humani-

zada sobre as vulnerabilidades das pessoas em situação 

de sem-abrigo” e defende “uma ação integrada, concer-

tada nos diversos domínios, para uma maior eficácia na 

inclusão destas pessoas”.

e concluo realçando que esta mulher não tem ante-

cedentes criminais, foi abandonada pela família e, com 

certeza, nunca fez uma experiência de amor verdadeiro. 

como seria diferente se ela tivesse uma mão amiga, al-

guém que praticasse a sério as obras de misericórdia…

como seria hoje a vida da sara se alguém a tivesse abra-

çado com amor quando se prostituía no cais do sodré. 

e o pai, onde está? Ninguém fala na semente, mas só no 

fruto. Julgamos facilmente quando a vida vai correndo 

de feição. Temos que voar mais longe, pensar até que 

esta rapariga podia ter sido mal amada na sua infância.

ai como me lembrei da mulher adúltera e das pa-

lavras do mestre: ”aquele que não tiver pecados atire a 

primeira pedra!”

MMA

A pobreza 
tem o rosto 
de mulheres, 

homens e crianças 
explorados para 

vis interesses, 
espezinhados pelas 

lógicas perversas 
do poder e  

do dinheiro.
Papa Francisco

F
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N o T í c i a s

Vaticano: Presidente da República de 

Cabo Verde recebido pelo Papa

José Carlos Fonseca disse a Francisco que 

«há expectativas muito grandes sobre 

uma possível visita do Papa ao país»

Cidade do Vaticano, 16 nov 2019 (Ecclesia) — o Papa Fran-

cisco recebeu em audiência no Vaticano o presidente da re-

pública de cabo Verde, Jorge carlos Fonseca, seguindo-se 

um encontro com o secretário de estado, cardeal Parolin, 

informou a sala de imprensa da santa sé em comunicado.

“durante os colóquios, que decorreram num ambiente 

cordial, foram evocadas as boas relações bilaterais, refor-

çadas pelo acordo entre a santa sé e a república de cabo 

Verde, que entrou em vigor em 3 de abril de 2014. Foi tam-

bém manifestada a satisfação pelos passos positivos recen-

temente empreendidos para a implementação de parte do 

mencionado acordo, auspiciando a sua plena atuação num 

futuro próximo”, refere o comunicado.

a sala de imprensa indica também que o Papa e o pre-

sidente de cabo Verde falaram da importância da educação 

moral e religiosa nas escolas públicas do País para a promo-

ção dos valores da família e da sociedade” e do andamento 

do “processo de beatificação do escravo Manuel, de origem 

cabo-verdiana”.

em declarações à rádio Vaticano, José carlos Fonseca 

referiu o ambiente “muito informal e cordial” do encontro, 

que durou cerca de 40 minutos. “Falei-lhe de cabo Verde, 

do país que somos, da importância da comunidade católica 

em cabo Verde, do que representa a igreja católica e da 

importância que teria uma visita do Papa Francisco a cabo 

Verde”. “Há expectativas muito altas a esse respeito”, acres-

centou o presidente de cabo Verde.

José carlos Fonseca encontrou-se com o Papa Francisco 

pela segunda vez, tendo decorrido o primeiro encontro em 

2013, altura em que foi assinada a concordata entre a santa 

sé e o estado de cabo Verde, regulando as relações entre 

os dois estados e a presença da igreja católica nas dioceses 

cabo-verdianas e nos diferentes setores da sociedade.

Para além do processo de canonização do escravo Ma-

nuel e da aplicação da concordata, a conversa entre o Papa 

e o presidente de cabo Verde passou pelos temas do “ter-

rorismo, as ameaças à paz no mundo, a situação na África 

ocidental e a política criminal”, adiantou José carlos Fonseca. 

“Fiquei muito agradado por perceber que tínhamos posições 

muito convergentes”, acrescentou o presidente da república  

de cabo Verde.

PR

Vaticano: Papa celebra III Dia Mundial 

dos Pobres e questiona «descarte» 

de pessoas em nome do lucro

Francisco alertou para a “tentação do eu”

Cidade do Vaticano, 17 nov 2019 (Ecclesia) — o Papa Fran-

cisco assinalou no Vaticano o iii dia Mundial dos Pobres com 

a celebração da Missa na Basílica de são Pedro e questio-

nando o descarte de pessoas em nome do lucro.

“Quantos idosos, nascituros, pessoas com deficiência, 

pobres… considerados inúteis! andamos com pressa, sem 

nos preocuparmos que aumentem as desigualdades, que a 

ganância de poucos aumente a pobreza de muitos”, disse, na 

homilia da celebração transmitida pelos canais da santa sé.

Francisco criticou uma sociedade com “pressa”, capaz 

de deixar para trás quem não ajuda a “dominar tudo e ime-

diatamente”. “atraídos pelo último alarido, deixamos de en-

contrar tempo para deus e para o irmão que vive ao nosso 

lado”, considerado “descartável”, apontou.

o Papa alertou para o que chamou da “tentação do eu”: 

“Não é suficiente ter o rótulo de ‘cristão’ ou de ‘católico’ para 

ser de Jesus. É preciso falar a mesma linguagem de Jesus: a 

linguagem do amor, a linguagem do tu. Não fala a linguagem 

de Jesus quem diz eu, mas quem sai do próprio eu”, precisou.

” então ponhamo-nos a questão: eu ajudo 

alguém, de quem nada poderei receber? eu, cristão, 

tenho ao menos um pobre por amigo?“
o pontífice sustentou que os pobres são “preciosos aos olhos 

de deus”, porque não falam a linguagem do eu: “Não se 

aguentam sozinhos, com as próprias forças, precisam de 

quem os tome pela mão; lembram-nos que o evangelho se 

vive assim, como mendigos voltados para deus”. a interven-

ção equiparou o grito de ajuda dos pobres a um apelo para 

cada um deixe o seu “eu” e aceite o seu próximo “com o 

mesmo olhar de amor que deus tem por eles”. “como seria 

bom se os pobres ocupassem no nosso coração o lugar que 

têm no coração de deus! Quando estamos com os pobres, 

quando servimos os pobres, aprendemos os gostos de Jesus, 

compreendemos o que permanece e o que passa”, indicou.

Francisco referiu que, no evangelho, se explica que 

“quase tudo passará”, incluindo coisas “que muitas vezes 

parecem definitivas, mas não são. “resta o que não passará 

jamais: o deus vivo, infinitamente maior do que qualquer 

templo que lhe construamos, e o homem, o nosso próximo, 

que vale mais do que dizem todas as crónicas do mundo”, 

declarou. o Papa pediu, por isso, que se rejeitem os “alarmis-

mos” que semeiam o medo e paralisam as pessoas.

“os pobres facilitam-nos o acesso ao céu: é por isso que 

o sentido da fé do povo de deus os viu como os porteiros do 

céu. Já desde agora, são o nosso tesouro, o tesouro da igreja. 

com efeito, desvendam-nos a riqueza que jamais envelhece, 

a riqueza que une terra e céu e para a qual verdadeiramente 

vale a pena viver: o amor”, concluiu.

a Missa contou com a participação de vários pobres 

e pessoas em necessidade, além de voluntários e represen-

tantes das instituições solidárias que os acompanham diaria-

mente. entre os presentes na Basílica de são Pedro contava-se 

o treinador da as roma, o português Paulo Fonseca.

OC

Vaticano: Papa reforça apelo contra 

o desperdício de comida

Mensagem ao Programa Alimentar Mundial

Cidade do Vaticano, 19 nov 2019 (Ecclesia) — o Papa Fran-

cisco enviou uma mensagem ao Programa alimentar Mun-

dial (PaM) apelando ao fim do desperdício de comida e a 

uma “mudança do estilo de vida”.

o texto divulgado evoca o que são João Paulo ii definiu 

como “paradoxo da abundância”, apresentado como um 

obstáculo à solução do problema da desnutrição na humani-

dade. “o paradoxo implica mecanismos de superficialidade, 

negligência e egoísmo que estão na base da cultura do des-

perdício”, denuncia Francisco, dirigindo-se aos participantes 

da 2.ª sessão ordinária do comité executivo do PaM.

o Papa elogia as iniciativas em curso, que visam tornar 

mais eficaz a luta contra a fome no mundo, com “medidas 

determinantes para eliminar o desperdício alimentar”. “Nin-

guém pode ser excluído da necessidade de combater esta 

cultura que oprime tantas pessoas, especialmente os pobres 

e vulneráveis na sociedade”, apela.

a mensagem saúda a campanha global do PaM “stop 

the Waste” (Parem o desperdício), propondo um novo estilo 

de vida que “consiste em valorizar adequadamente o que a 

mãe terra oferece”.

OC

Porto: «Opacidade eclesial» e o  

«silenciamento do religioso» estão na origem 

da diminuição do número de sacerdotes

D. Manuel Linda presidiu a uma vigília de oração em 

Leça da Palmeira no âmbito da Semana dos Seminários

Leça da Palmeira, 19 nov 2019 (Ecclesia) — o bispo do Porto 

presidiu a uma vigília de oração pelos seminários e afirmou 

que a “opacidade” e o “silenciamento do religioso” na cul-

tura atual impedem os jovens de escutar e corresponder a 

um chamamento para o sacerdócio.

de acordo com um comunicado enviado à agência 

ecclesia, d. Manuel linda referiu-se à “opacidade dos 



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.

• Lucas 24,36

Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: 

“a paz esteja convosco”.

a paz... são as primeiras palavras do ressuscitado à 

igreja reunida.

Bem mais do que uma saudação.

são um dom e um desafio.

“a paz esteja convosco”

 deixa de lado as divisões e os ódios.

“a paz esteja convosco”

 não te deixas perturbar nem entristecer.

“a paz esteja convosco”

 fica em paz com deus, sem medo.

Obrigado,

Jesus ressuscitado, pela tua paz.

Quando Tu estás, já não há medo.

Se Te deixo entrar, sinto que com os outros, há mais 

pontes que muros.

• João 3,36

Quem acredita no Filho tem a vida eterna.

com a ressurreição de Jesus, atrevemo-nos a  

sonhar e a desejar uma existência nova, com outra 

maior qualidade.

onde já não somos marionetas do mal, onde a 

esperança tem, finalmente, pés para andar.

Tu bem sabes, Jesus, como está a minha fé.

Mas entre altos e baixos, já experimentei que 

quando confio em Ti 

Cresce a melhor parte de mim.

Quando deixo que Tu me guies, reanima-se o que 

em mim estava moribundo, ganha calor o que estava 

gelado, recupera energia o que estava fraco.

AC

a BíBlia para crescer Na fÉ
ministros ordenados”, o bispo e os sacerdotes, “cuja 

vida nem sempre transparece a beleza do chamamento 

original”, e também à “opacidade da vida da própria 

igreja, das suas comunidades, que nem sempre ofe-

recem o melhor testemunho, para a mediação desta 

resposta ao senhor”.

durante a vigília que decorreu na igreja de leça 

da Palmeira, por ocasião da semana dos seminários, o 

bispo do Porto referiu-se depois ao “silenciamento do 

religioso” na sociedade, alertando para o facto de ser 

“premeditado”, referindo também o “mau tratamento 

jornalístico de tudo o que é do domínio do eclesial ou 

do religioso”. “Não são politicamente corretos, nem 

culturalmente bem aceites, nem mediaticamente bem 

trabalhados, os assuntos que dizem respeito à igreja e 

ao fenómeno religioso em geral”, afirmou d. Manuel 

linda. Para o bispo do Porto, trata-se de um “pecado 

da ignorância” a respeito de temas fundamentais, que 

tocam o sentido da vida e geram um “muro de silen-

ciamento” que coloca fora do interesse e do espaço fa-

miliar, escolar e público as grandes questões da fé e da 

vida. “opacidade eclesial e premeditado silenciamento 

do fenómeno religioso são dois empecilhos que estão 

a bloquear a receção da voz de deus no coração das 

novas gerações”, afirmou d. Manuel linda, referindo 

que não está em causa “a sensibilidade e generosidade 

dos jovens de hoje”.

PR

Igreja/Saúde: «Ninguém falaria em 

eutanásia se tivesse as condições de bem

estar asseguradas» – Irmão Vítor Lameiras

Ordem Hospitaleira vai abrir 126 camas em 

cuidados continuados, paliativos e demências

Lisboa, 21 nov 2019 (Ecclesia) — o provincial da ordem 

Hospitaleira em Portugal disse que se torna mais ur-

gente falar do investimento em estruturas de apoio à 

vida, “condições de bem-estar asseguradas”, quando o 

tema da eutanásia volta ao debate partidário, em lisboa.

“Perante pessoas que vivem uma situação limite 

de doença e de fragilidade social, acredito que ninguém 

falaria em eutanásia se tivesse na sua vida as condições 

de bem-estar asseguradas”, afirmou o irmão Vítor la-

meiras, à margem de um congresso de cuidados con-

tinuados e Paliativos.

em declarações à agência ecclesia, o responsável 

destaca que a ordem Hospitaleira de s. João de deus está 

a construir uma nova unidade hospitalar para cuidados 

continuados, paliativos e resposta às demências cujas 

portas deverão abrir dentro de ano e meio, num projeto 

em parceria com a câmara Municipal de oeiras que vai 

ter 126 camas para as diversas valências – cuidados con-

tinuados, paliativos, demências. cerca de 70% das camas 

estarão disponíveis para contratualização com as redes 

nacionais de cuidados continuados e paliativos.

o provincial da ordem Hospitaleira está consciente 

dos tempos difíceis que o estado social atravessa, alerta 

que não pode haver uma medicina rica e outra pobre, e 

assinala que tem de existir “uma área privada onde aque-

les que têm mais possam ajudar os que têm menos”.

HM/CB



plano Diocesano i leitura
salmo ii leitura evangelho

referências
Batismais

(sumário)

I semana do Advento
Batizados: dados à luz !

detiveram-se os nossos 
passos às tuas portas, 

Jerusalém!
sl 121(122)

revistamo-nos
das armas da luz!

Vigiai!

as portas do Natal, portas da igreja, a 
nova Jerusalém. É tempo de abrir a 
todos a porta da fé. referências batis-
mais: rito do acolhimento à porta da 
igreja, água do dilúvio, armas da luz. 
dimensão comunitária da vida cristã.

Imaculada Conceição
II semana do Advento

Batizados: Habitados  
por deus !

Tu a atingirás no calcanhar!
(i leitura)

escolhidos antes 
da criação do Mundo

anunciação 
a Maria

deus prepara em Maria uma morada 
para o seu Filho. somos chamados a 
abrir a nossa casa para que deus a 
habite. referências batismais: oração 
de exorcismo, unção pré -batismal e 
libertação do pecado original.

III semana do Advento
Batizados: Filhos de  

um deus Maior !

abrem-se os olhos dos cegos, 
os ouvidos dos surdos, a  

boca dos mudos…
(i leitura)

esperar com paciência.
o exemplo do agricultor.
o exemplo dos profetas

o menor no reino dos  
céus é maior do que  

João Batista!

com a paciência de deus Pai, o agri-
cultor que espera o fruto da terra, 
pais e padrinhos cultivam o dom da 
fé no coração dos filhos ou afilhados. 
referência batismal: a pergunta sobre 
as disposições de pais e padrinhos.

IV semana do Advento
Batizados: amados  

por deus !

Pede um sinal!
(i leitura)

amados por deus
anunciação 

a José

o sinal oferecido por deus é um sinal 
de contradição, na humildade e na 
simplicidade. referência batismal: o 
sinal mais na vida do cristão é a cruz. 
recordemos o sinal da cruz, na fronte, 
nos lábios, no peito...

Natal
Batizados: Nascidos  

de Novo !

de onde me é dado  
que venha ter comigo a  
Mãe do meu senhor?

(Lc 1,49)

ele ensina-nos a renunciar à 
impiedade (ii leitura da Missa 

da Noite). salvou-nos pelo 
batismo da regeneração  

(ii leitura da Missa da aurora)

Não nasceram da vontade 
da carne nem da vontade do 

sangue, mas de deus
(ev.º do dia)

Quem acolhe Jesus nasce de novo 
(não pela carne, mas pelo espírito). 
o Batismo é o nascimento para uma 
vida nova. referência batismal: a ma-
nifestação humana e divina do salva-
dor, renuncia ao homem velho.

Sagrada Família
Batizados: chamados  

à santidade !

resgatados do senhor
(i leitura da Missa  

da aurora)

como eleitos de deus, 
santos e prediletos,  

revesti-vos...

levanta-te, 
toma o Menino!

a santidade começa em casa. Valori-
zar a santidade ao pé da porta. Pais, 
casais e avós são os santos “de ao pé 
da porta”. referência batismal: ladai-
nha dos santos. somos chamados a 
ser o que eles foram.

Santa Maria
Batizados: chamados  

pelo Nome !

Honrar pai e mãe
(i leitura)

Podemos clamar 
“abbá – Pai”!

deram-lhe 
o nome de Jesus!

cada vida nova é uma promessa e 
uma bênção para todos. Temos uma 
nova dignidade: a de filhos de deus. 
Temos um nome novo: o de cristãos. 
referência batismal: a pergunta sobre 
o nome da criança.

Epifania do Senhor
Batizados: Todos Filhos  

de deus !

assim abençoareis  
os filhos de israel

(i leitura)

Judeus e gentios 
recebem a mesma herança

a manifestação
aos Magos

Uma procissão de peregrinos vem ao 
encontro de Jerusalém. são filhos e 
filhas trazidas nos braços. referência 
batismal: filhos e filhas são levados 
nos braços ao batistério. aí recebem 
a dignidade real dos filhos de deus.

Batismo do Senhor
Batizados e enviados !

Filhos e filhas 
chegam de longe

trazidos nos braços
(i leitura)

Passou 
fazendo do bem

logo que foi batizado, 
saiu da água.

ao ser batizado por João Batista nas 
águas do Jordão, deu-lhes a virtude de 
santificar. a água, símbolo da morte e 
da vida. referência batismal: a bênção 
da água.
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ToDoS AquI nASCemoS!
“Todos ali nasceram” (cf. Sl 86/87,5). É o que 
diz o salmista olhando para a colina de sião, na 
cidade santa de Jerusalém. e nós, se descermos 
ali perto, até essa pequena cidade periférica 
chamada Belém, encontrar-nos-emos com o 
Presépio e aí poderemos contemplar o mistério 
de um deus feito Homem. e também ali pode-
remos exclamar, cheios de espanto e gratidão, 
perante a vastidão do mistério do Natal: “Todos 
aqui nascemos”.

sim. Todos aqui nascemos de novo. Todos 
aqui renascemos para uma outra vida, para 
uma vida nova. são João não hesita em afir-
mar: “Àqueles que o receberam e acreditaram 
no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem 
filhos de deus” (Jo 1,12).

Todos aqui nascem como filhos de deus! 
deus nasce para nos fazer plenamente filhos 
d’ele. Todos filhos de deus!

aqui, no Presépio, manifesta-se o novo 
nascimento a partir da fé em Jesus cristo. o 
Natal é a festa em que, realmente, todos po-
demos nascer de novo. “Ninguém está excluí-
do da participação nesta alegria; a causa desta 
alegria é comum a todos, porque nosso senhor, 
aquele que destrói o pecado e a morte, não 
tendo encontrado ninguém isento de pecado, a 
todos veio libertar” (são leão Magno).

assim, entre o Natal de Jesus e o Batismo 
cristão há realmente uma afinidade de raiz: 
ambos celebram o nascimento pelo qual todos 
somos dados à luz como filhos de deus.

No Natal de Jesus, o nascimento do deus 
feito Menino, inaugura o nascimento de uma 
nova humanidade. Jesus é o Filho de deus que 
se faz Homem, para que o homem e a mulher 
que somos se possa divinizar. ele nasceu para 
potenciar os nossos (re)nascimentos.

Vale a pena recordar as belas palavras de 
são leão Magno: “reconhece, cristão, a tua 
dignidade e, tornando-te participante da na-
tureza divina, não pretendas voltar a cair na 
condição desprezível de outrora com um com-
portamento indigno. recorda-te quem é a tua 
cabeça e de que corpo és membro. recorda-te 
de que, arrancado ao poder das trevas, foste 
transferido para a luz e para o reino de deus”.

eis porque este nascimento de Jesus traz 
consigo o apelo batismal a renunciar à impieda-
de e à mundanidade do homem velho, para nos 
revestirmos do Homem novo. o nascimento do 
Filho de deus contém a graça e o apelo a nascer 
de novo, tal como Jesus o anunciará, um dia, 
pela noite dentro, a um homem velho chamado 
Nicodemos (cf. Jo 1,5-7). 

os textos litúrgicos do Natal, sobretudo as 
leituras do apóstolo Paulo a Tito (Tt 2,11-14; 
3,4-7), falam-nos explicitamente de um resgate 
e de uma salvação, que nos é oferecida pelo 
mistério da encarnação, à qual temos acesso 
por meio da celebração dos mistérios do Ba-
tismo, que é sacramento de regeneração e de 
renovação, pela água e pelo espírito santo. 

o Batismo é, pois, o sacramento do nos-
so renascimento pela água e pelo espírito, que 
Jesus anunciou a Nicodemos, como condição 
para nascer de novo.

o Natal está aí de novo, para nos fazer lem-
brar que também nós nascemos de novo e que 
esta dinâmica de renascimento marca o nosso 
caminho batismal e deve ser percorrido também 
neste tempo de preparação e de celebração do 
Natal de 2019. Porque todos aqui nascemos!

EvangElho sEgundo são MaTEus
(MT 24,37-44)

«vigiai, para que estejais preparados»

TexTos l iTúrgicos

I DomIngo Do ADVenTo · Ano A · 01–12–2019
Isaías 2,1-5 — Salmo 121,1-2.4-9 — Carta aos Romanos 13,11-14 — S. Mateus 24,37-44

Comentário
Advento é caminhada de esperança que proclama e completa a esperança de Israel em busca do Messias. 
Celebramos dois Adventos: O Cristo que já veio no Natal em carne humana, e o Cristo que há-de vir na 
glória do último dia completar todas as vindas de graça, pelas noites da fé e da esperança. O Cristo do 
Advento já é o Cristo Ressuscitado. “Vigiai!... Estai vós também preparados”. Vigiar é a escuta dos passos 
de Deus, que desce ao nosso encontro. Vigiar é gesto de esperança. Vigiar é fazer-se disponível para as 
horas de Deus e dos homens. Vigiar é a atitude radical do cristão perante o mundo e a vida. “Já são horas 
de acordar”. O Advento convida-nos a ir corajosamente ao encontro de Cristo. Para isso, “abandonemos 
as obras das trevas e usemos as armas da luz”. Há em nós injustiças e excessos, discórdias e ciúmes que 
impedem Cristo de nascer. Viver em Advento supõe iluminar e transformar a vida com a luz das boas obras. 
O cristão com a sua vida é Advento de Cristo entre os homens.

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«como aconteceu nos dias de Noé,
assim sucederá na vinda do Filho do 

homem.
Nos dias que precederam o dilúvio,
comiam e bebiam, casavam e davam  

em casamento,
até ao dia em que Noé entrou na arca;
e não deram por nada,
até que veio o dilúvio, que a todos levou.
assim será também na vinda do  

Filho do homem.
então, de dois que estiverem no campo,
um será tomado e outro deixado;

de duas mulheres que estiverem  
a moer com a mó,

uma será tomada e outra deixada.
Portanto, vigiai,
porque não sabeis em que dia virá o  

vosso senhor.
compreendei isto:
se o dono da casa soubesse a que horas 

da noite viria o ladrão,
estaria vigilante e não deixaria arrombar  

a sua casa.
Por isso, estai vós também preparados,
porque na hora em que menos  

pensais,
virá o Filho do homem.

Palavra da salvação

Noé, pelo “Mestre Francês”, 1675
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AgENDA PARA NOVEMBRO  
E DEzEMBRO

Dia 24 · Festa de cristo rei
Dia 01 de Dezembro · domingo i do advento
Dia 08 · dia das grávidas
Dia 12 · celebração Penitencial, catequese da 

semana
Dia 14 · concerto de Natal pela escola de Música 

de santa cecília
Dia 15 · celebração Penitencial, catequese de 

domingo
Dia 18 · celebração Penitencial (21h15)
Dia 20 · Festa de Natal da catequese
Dia 24 · Missa do galo (24h)
Dia 25 · dia de Natal

ENCONTROS DE  FORMAçãO E  ORAçãO

Domingos · grupo do crisma de adultos · 11h00 
(encontram-se ainda abertas as inscrições)
Quartasfeiras · renovamento carismático · 
capela do santíssimo · 15h00
Segunda terçafeira do mês · Movimento 
esperança e Vida · 15h00

EuCARIST IAS

Domingo · 8h00, 10h00, 12h00 e 19h00
Segunda a sextafeira · 8h00 e 19h30
Sábado · 8h00 e 19h00
Capela do Bairro S. João de Deus · segundo 
domingo do mês · 11h00

ATENDIMENTO PELO PáROCO

Segunda a sextafeira · 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
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917 571 305
Multiusos (Cripta) · 
multiusosparoquiaareosa@gmail.com
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Agrupamento 740Areosa · 
geral.740@escutismo.pt
www.agr740areosa.org/
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surpreende-nos sempre pensar nas horas que prece-
dem uma grande calamidade: todos estão tranquilos, 
fazem as coisas de costume sem se dar conta de que 
a sua vida está para ser transtornada. certamente o 
evangelho não nos quer assustar, mas abrir o nosso 
horizonte à dimensão ulterior, maior, que por um lado 
relativiza as coisas de cada dia mas ao mesmo tempo 
as torna preciosas, decisivas. a relação com o deus que 
vem visitar-nos confere a cada gesto, a todas as coisas 
uma luz diversa, uma importância, um valor simbólico.

desta perspetiva vem também um convite à 
sobriedade, a não sermos dominados pelas coisas 
deste mundo, pelas realidades materiais, mas antes a 
governá-las. se, ao contrário, nos deixarmos condicio-
nar e dominar por elas, não podemos perceber que há 
algo muito mais importante: o nosso encontro final 
com o senhor — e isto é importante: aquele, aquele 
encontro. e as coisas de todos os dias devem ter este 
horizonte, devem ser orientadas para aquele hori-

zonte. este encontro com o senhor que vem por nós. 
Naquele momento, como diz o evangelho, «naquele 
dia dois homens estarão no campo: um será levado, 
e o outro, deixado» (v. 40). É um convite à vigilância, 
porque não sabendo quando ele virá, é preciso estar 
sempre pronto para partir.

Neste tempo de advento, estamos chamados a 
alargar o horizonte do nosso coração, a deixar-nos sur-
preender pela vida que se apresenta todos os dias com 
as suas novidades. Para fazer isto, é preciso aprender 
a não depender das nossas seguranças, dos nossos 
esquemas consolidados, porque o senhor vem na hora 
em que não imaginamos. Vem para nos introduzir 
numa dimensão mais bela e maior.

Nossa senhora, Virgem do advento, nos ajude 
a não nos considerarmos proprietários da nossa vida, 
a não opormos resistência quando o senhor vem para 
a mudar, mas a estar preparados para nos deixarmos 
visitar por ele, hóspede esperado e agradável mesmo 
se transtorna os nossos planos. ☐

Fala o PaPa FraNcisco 
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«neste tempo de advento, somos  
chamados a alargar o horizonte do nosso 

coração. Para fazer isto, é preciso aprender  
a não depender das nossas seguranças, dos 

nossos esquemas consolidados, porque  
o senhor vem na hora em que  

não imaginamos»

Hoje a igreja começa um novo ano litúrgico, ou seja, 
um novo caminho de fé do povo de deus. e, como 
sempre, iniciamos com o advento. a página do evan-

gelho (cf. Mt 24,37-44) introduz-nos num dos temas 
mais sugestivos do tempo do advento: a visita do 
senhor à humanidade. a primeira visita — todos o 
sabemos — foi a encarnação, o nascimento de Jesus 
na gruta de Belém; a segunda acontece no presente: 
o senhor visita-nos continuamente, todos os dias, 
caminha ao nosso lado e é uma presença de consola-
ção; por fim, teremos a terceira, a última visita, que 
professamos todas as vezes que recitamos o credo: 
«Virá de novo na glória para julgar os vivos e os mor-
tos». Hoje o senhor fala-nos desta sua última visita, 
que acontecerá no fim dos tempos, e diz-nos onde o 
nosso caminho nos conduzirá.

a Palavra de deus evidencia o contraste entre 
o normal andamento das coisas, a rotina diária, e a 
vinda imprevista do senhor. Jesus diz: «assim como, 
nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casa-
vam e se davam em casamento, até ao dia em que Noé 
entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o 
dilúvio, e os levou a todos» (vv. 38-39): assim diz Jesus. 
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