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«viemos do oriente adorar o Rei»

Comentário
A festa dos Magos prolonga a alegria do mistério do Natal. Revela-se o mistério, dobram-se os joelhos. Natal 
celebra o nascimento do Salvador; Epifania manifesta o Verbo de Deus em Pessoa. Na noite de Natal os anjos 
cantam; na vinda dos Magos o mundo adora. A ternura de um Menino revela-nos a face de Deus. O mistério 
da Epifania também proclama aos homens a realeza de Cristo. A festa da Epifania é a nossa festa, Menino 
Jesus de toda a gente. Com os Magos gentios todo o mundo pagão caminha para Belém. Com eles, “os 
gentios recebem a mesma herança, beneficiam da mesma promessa”. “O rei Herodes ficou perturbado”. A 
perturbação do rei e da cidade, representa um mundo de privilégios que desaba. “Nós vimos a sua estrela”. 
Seguindo a estrela, vamos em busca de Deus que nos espera em qualquer lugar ou situação. O mistério da 
Epifania atualiza em nós estrelas de graça, buscas e encontros.

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia,
nos dias do rei Herodes,
quando chegaram a Jerusalém uns Magos 

vindos do oriente.
«onde está – perguntaram eles –
o rei dos judeus que acaba de nascer?
Nós vimos a sua estrela no oriente
e viemos adorá-l’o».
Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes  

ficou perturbado,
e, com ele, toda a cidade de Jerusalém.
reuniu todos os príncipes dos sacerdotes  

e escribas do povo
e perguntou-lhes onde devia nascer  

o Messias.
eles responderam:
«em Belém da Judeia,
porque assim está escrito pelo Profeta:
‘Tu, Belém, terra de Judá,
não és de modo nenhum a menor
entre as principais cidades de Judá,
pois de ti sairá um chefe,
que será o Pastor de israel, meu povo’».
então Herodes mandou chamar 

secretamente os Magos
e pediu-lhes informações precisas
sobre o tempo em que lhes tinha  

aparecido a estrela.
Depois enviou-os a Belém e disse-lhes:
«ide informar-vos cuidadosamente  

acerca do Menino;
e, quando o encontrardes, avisai-me,
para que também eu vá adorá-l’o».
ouvido o rei, puseram-se a caminho.

Fra Angelico e Fra lipo lippi,  

Adoração dos Reis Magos, c. 1440–1460

e eis que a estrela que tinham visto  
no oriente

seguia à sua frente
e parou sobre o lugar onde estava  

o Menino.
Ao ver a estrela, sentiram grande alegria.
entraram na casa,
viram o Menino com Maria, sua Mãe,
e, prostrando-se diante d’ele,  

adoraram-n’o.
Depois, abrindo os seus tesouros, 

ofereceram-lhe presentes:
ouro, incenso e mirra.
e, avisados em sonhos
para não voltarem à presença de Herodes,
regressaram à sua terra por outro caminho.

Palavra da salvação

Pedras Vivas
e D i T o r i A l

Natal todos os dias

Para muitos de nós que tiveram a felicidade de nas-

cer em famílias minimamente estruturadas, a quadra 

do Natal, recheada de memórias de uma casa cheia e 

exuberantes afectos, não deve deixar de corresponder 

a uma das épocas mais alegres do ano.

com certeza não tanto pela abundância, pois 

poderemos todos recordar tempos de maior ou menor 

abastança, mas sobretudo pela intensa sensação de 

partilha — por vezes até com aqueles que, noutras 

alturas, pouca simpatia nos conseguem despertar —, 

bem pode assinalar aquele momento do calendário em 

que o espírito de fraternidade cristã, não importa o 

quão genuinamente, mais se torna presente entre toda 

a gente e em todo o planeta.

infelizmente, assim que se afasta da vista esse 

preciso instante em que comemoramos o nascimento 

da nossa humanidade renovada, vão-se prosaicamente 

impondo na vida de cada um as ríspidas exigências do 

dia -a-dia mundano — e não andaremos muito longe 

da verdade se afirmarmos que pelo Ano Novo uma boa 

parte da generosidade do espírito Natalício já se encon-

tra vencida pelo mais banal egoísmo.

De certa forma, este ciclo anual que vamos vi-

vendo sem nos darmos conta bem nos pode servir de 

mote para pensar uma série de questões associadas à 

nossa vida cristã.

em primeiro lugar, e acima de tudo, acerca da 

forma palpável como Jesus realmente renovou a face 

da Terra. se é certo que a exuberância mercantilista 

se tem vindo a apropriar de um protagonismo nata-

lício que de forma alguma merece, a verdade é que 

até podemos continuar a ver sob as aparências o in-

questionável vestígio da luz de Belém, levando cada 

um a sacrificar — quanto mais não seja — um pouco 

das suas prioridades no altar do próximo. Aí sim, mais 

uma vez se nos dá um testemunho directo de como 

Jesus continua a percorrer o calvário para que qual-

quer um possa brilhar no mundo com a sua ténue 

centelha. seja isso suficiente para nos fazer ver como 

ele aí continua presente — não só entre nós, em cada 

eucaristia, além do Natal, mas entre todos, no silêncio 

de cada gesto de dar.

em segundo lugar, e de forma bem menos feliz, o 

nosso rápido e persistente afastamento deste espírito. 

e quando digo nosso quero referir mesmo o afasta-

mento dos cristãos ao profundo desígnio de partilha 

que implica o espírito Natalício.

e bom que nos convençamos de uma vez por 

todas que o nosso Jesus não pode nascer despojado e 

desprezado numa manjedoura qualquer. o nosso Jesus 

tem de nascer nos nossos lares e no aconchego dos 

nossos corações. Para nós, a sagrada Família não traz 

o Menino ao mundo ignorada entre estranhos, mas 

(continua na p. 7)



os Magos que, «ao ver aquela estrela, ficaram repletos 

de profunda alegria» (Mt 2,10), pois onde há Deus, há 

alegria. Quem encontrou Jesus, experimentou o mila-

gre da luz que rasga as trevas e conhece esta luz que 

ilumina e esclarece. com grande respeito, gostaria de 

convidar todos a não ter medo desta luz e a abrir-se ao 

senhor. sobretudo, gostaria de dizer a quem perdeu 

a força de procurar e está cansado, a quem, oprimido 

pela escuridão da vida, apagou o desejo: levanta-te, 

ânimo, a luz de Jesus sabe vencer as trevas mais escu-

ras – levanta-te, coragem!

e como encontrar esta luz divina? sigamos o 

exemplo dos Magos, que o evangelho descreve sem-

pre em movimento. com efeito, quem quer a luz sai de 

si mesmo e procura: não permanece fechado, parado a 

olhar o que acontece ao seu redor, mas põe em jogo a 

própria vida; sai de si mesmo. A vida cristã é um cami-

nho contínuo, feito de esperança e de busca; um cami-

nho que, como o dos Magos, prossegue até quando 

a estrela desaparece momentaneamente da vista. Ao 

longo deste caminho existem também ameaças que 

devem ser evitadas: as bisbilhotices superficiais e mun-

danas, que impedem o andamento; os caprichos para-

lisantes do egoísmo; os abismos do pessimismo, que 

enredam a esperança. estes obstáculos bloquearam 

os escribas, dos quais nos fala o evangelho de hoje. 

eles sabiam onde estava a luz, mas não se moveram. 

Quando Herodes lhes pergunta: «onde deverá nascer 

o Messias?» — «em Belém!». sabiam onde era, mas 

não se moveram. o seu conhecimento foi vão: sabiam 

muitas coisas, mas de nada servia, tudo em vão. Não é 

suficiente saber que Deus nasceu, se não se vive com 

ele o Natal no coração. Deus nasceu, sim, mas nas-

ceu no teu coração? Nasceu no meu coração? Nasceu 

no nosso coração? Assim o encontraremos, como os 

Magos, com Maria e José, no estábulo.

os Magos fizeram-no: tendo encontrado o 

Menino, «prostraram-se diante dele e adoraram-no» 

(v. 11). Não só olharam para ele, não disseram apenas 

uma prece de circunstância e depois foram embora, 

não, adoraram-no: entraram numa comunhão pes-

soal de amor com Jesus. Depois, ofereceram-lhe 

ouro, incenso e mirra, ou seja, os seus bens mais 

preciosos. Aprendamos dos Magos a não dedicar a 

Jesus apenas retalhos de tempo e um pensamento 

de vez em quando; caso contrário, não receberemos 

a sua luz. A exemplo dos Magos, coloquemo-nos a 

caminho, revistamo-nos de luz, seguindo a estrela de 

Jesus e adorando o senhor com todo o nosso ser. ☐

FAlA o PAPA FrANcisco 

angEluS

epifania do senhor, Ano A

Praça de são Pedro

6 de Janeiro de 2017

«gostaria de dizer a quem perdeu a  
força de procurar e está cansado, a quem, 

oprimido pela escuridão da vida, apagou o 
desejo: levanta-te, ânimo, a luz de Jesus sabe 

vencer as trevas mais escuras – levanta-te, 
coragem!»

Hoje celebramos a epifania do senhor, ou seja, 

a  manifestação de Jesus  que resplandece como luz 

para todos os povos. símbolo desta luz que resplan-

dece no mundo e quer iluminar a vida de cada um é 

a estrela, que orientou os Magos para Belém. eles, 

reza o evangelho, viram «despontar a sua estrela» 

(Mt  2,2) e decidiram segui-la: escolheram deixar-se 

orientar pela estrela de Jesus.

Também na nossa vida existem diversas estrelas, 

luzes que brilham e orientam. compete a nós escolher 

quais seguir. Por exemplo, existem  luzes intermiten-

tes, que se apagam e se acendem, como as pequenas 

satisfações da vida: embora sejam boas, não são sufi-

cientes, porque duram pouco e não dão a paz que pro-

curamos. Depois, existem as  luzes deslumbrantes, da 

ribalta, do dinheiro e do sucesso, que prometem tudo 

e imediatamente: são sedutoras, mas com a sua força 

obcecam e fazem passar dos sonhos de glória para 

escuridão mais espessa. Ao contrário, os Magos convi-

dam a seguir uma luz estável, uma luz suave, que não 

esmorece, porque não é deste mundo: provém do céu 

e resplandece... onde? No coração!

esta luz verdadeira é a luz do senhor, ou melhor, 

é o próprio Senhor. ele é a nossa luz: uma luz que 

não ofusca, mas acompanha e dá uma alegria única. 

esta luz é para todos e interpela cada um: assim pode-

mos sentir dirigido a nós o hodierno convite do pro-

feta isaías: «levanta-te, eis a tua luz!» (60,1). Assim 

dizia isaías, profetizando este júbilo de hoje a Jerusa-

lém: «levanta -te, eis a tua luz!». No início de cada 

dia podemos aceitar este convite: levanta-te, eis a 

tua luz, segue hoje no meio das numerosas estrelas 

cadentes no mundo, a estrela resplandecente de Jesus! 

seguindo-a, teremos a alegria, como aconteceu com 
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Nova Época

Padre Américo a caminho da 
beatificação

No passado dia 12 de dezembro, o Papa Francisco 

assinou o decreto que reconhece as virtudes 

heroicas do padre Américo Monteiro de Aguiar, 

fundador da obra da rua, passo decisivo no 

processo para a respetiva beatificação — iniciado 

em 1986 —, ficando apenas em falta o 

reconhecimento de um milagre atribuído à sua 

intercessão. É bom lembrar o que são virtudes 

heroicas ou, simplesmente, virtude heroica, que 

é a designação canónica dada ao conjunto de 

“requisitos” de exemplaridade de vida que devem 

ser demonstrados para que se inicie o processo 

formal de canonização na igreja católica romana 

e outras confissões cristãs. A demonstração de 

existência de virtude heroica é feita pela análise 

post mortem do comportamento e percurso de 

vida do candidato à santidade, tendo de ficar claro 

e para além de qualquer dúvida que em vida a 

conduta do candidato se pautou pela prática para 

além do comum das três virtudes teologais (Fé, 

esperança e caridade) e das quatro virtudes 

cardeais (Prudência, Força,Justiça e Temperança).

Na manhã do dia 12 de dezembro, o bispo do 

Porto, D. Manuel linda, grande admirador deste sa-

cerdote e da sua obra, referiu na homilia da Missa da 

dedicação e restauro da igreja dos clérigos o modo 

amigo como lhe chamavam os rapazes da obra da 

rua: Pai Américo. “o padre Américo faleceu há 64 

anos e distinguiu-se porque aqui muito perto na sé, 

no Barredo e nas margens do Douro fez aquilo que 

na altura era fundamental. crianças abandonadas ou 

mal nutridas, crianças em estado de pobreza abso-

luta que ele conseguiu formar, desenvolver e inserir 

na sociedade. graças a Deus, as coisas hoje muda-

ram muito. Temos muitas instituições que se dedicam 

à infância, mas não desapareceu a necessidade da 

igreja e do estado estarem presentes junto de tantas 

fragilidades. são fragilidades de sem-abrigo, toxico-

dependência e solidão. o Pai Américo está aí como 

espinho na nossa própria consciência a dizer-nos: 

mudaram as condições, mas não desapareceram as 

carências” – sublinhou o bispo do Porto.

A conferência episcopal Portuguesa manifes-

tou em comunicado a “profunda alegria” da igreja 

católica pelo avanço na causa de canonização do 

padre Américo. “Trata-se de um passo importante 

rumo à beatificação deste gigante da caridade, 

grande educador português, místico do nosso 

tempo, precursor do ii concílio do Vaticano, artista 

da palavra e servidor dos pobres” – escrevem os 
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encontrar na eternidade, sentados à direita do Pai celeste, 

todos aqueles garotos que me passam pela mão.”

Atualmente, há mais seis casas do gaiato: Paço de 

sousa (1943, sede da obra da rua), Beire (1954, Pare-

des), setúbal (1955), Benguela e Malanje (1963, An-

gola), e Maputo (1967, Moçambique). em 1941, fundou 

o lar do ex-Pupilo dos reformatórios e das Tutorias, em 

coimbra. em 1945, abriu o primeiro lar do gaiato no 

Porto, seguindo-se coimbra, lisboa e setúbal. em 1951, 

fundou o Património dos Pobres, sob o lema “cada fre-

guesia cuide dos seus pobres,” tendo sido construídas 

mais de 3500 moradias em Portugal continental, Ma-

deira e Açores, Angola e Moçambique. A última inspi-

ração foi o calvário, para doentes pobres incuráveis e 

abandonados, que funciona em Beire, desde 16 de Julho 

de 1957. são belas estas palavras que escreveu: “Ai da 

obra da rua se não fosse da igreja! Aí de mim, se eu não 

fosse da igreja! Que podia eu sem ela? e que não posso 

eu com ela?” efectuou várias viagens na sua missão: em 

1949, foi ao Brasil; entre Julho e outubro de 1952, fez 

uma viagem a África (Angola e Moçambique); e em 1956 

fez uma viagem à Madeira outra aos Açores.

Na comunicação escrita, colaborou na revista Lume 

Novo, do seminário de coimbra; e desde 1932 escreveu 

no jornal diocesano Correio de Coimbra; e depois no 

jornal A Ordem (Porto). A 5 de Março de 1944 fundou 

o jornal O Gaiato, quinzenário da obra da rua. estão 

publicados, para já, onze títulos das obras do autor: Pão 

dos Pobres, Obra da Rua, Isto é a Casa do Gaiato, O Bar-

redo, Ovo de Colombo, Viagens, Doutrina, Cantinho dos 

Rapazes, Notas da Quinzena, De Como Eu Fui…, Corres-

pondência dos Leitores.

Faleceu no Hospital geral de santo António (Porto) 

a 16 de Julho de 1956, tendo afirmado: “sou da santa 

Madre igreja católica, aonde espero morrer.” Na sua úl-

tima vontade, deixou isto: “Não desejo os paramentos 

do altar, mas somente a batina e descalço.” o seu corpo 

esteve na igreja da Trindade, aonde acorreram muitas 

pessoas a chorar o Pai dos Pobres. o cardeal cerejeira, 

Patriarca de lisboa, exprimiu-se assim: “está de luto a 

igreja em Portugal e mais órfãos os rapazes da rua.” Jaz 

em campa rasa na capela da casa do gaiato de Paço de 

sousa desde 17 de Julho de 1961.

Padre Manuel Mendes, filho de um 

Gaiato e padre da Obra da Rua

em outubro de 1928, fez por escrito ao seu Bispo os votos 

de pobreza e de obediência. Na sua formação presbiteral, 

desenvolveu também o culto do Pobre. Foi o Bispo D. Ma-

nuel luís coelho da silva que lhe impôs as mãos a 28 de 

Julho de 1929, aos 41 anos, deixando-o admirado com 

esta maravilha de Deus: “Padre Américo! Não teve tempo 

de perder mais tempo”, conforme reconheceu. Depois, 

foi Prefeito e Professor do seminário de coimbra.

ao serviço dos pobres

enfermo com dores de cabeça, chegou a solicitar a read-

missão à ordem dos Frades Menores. contudo, acabou 

por pedir ao seu Bispo licença para se dar à visita de 

Pobres, acertando com a cura: Um padrezinho da cidade 

de coimbra pediu e obteve licença do seu Prelado para 

visitar pobres e cuidar deles, dentro de suas próprias ha-

bitações, para melhor conhecer seus nomes e mais efi-

cazmente os servir. confiou-lhe a sopa dos Pobres, na 

rua da Matemática, no dia de s. José de 1932.

Tido por imprudente, foi denunciado ao seu Bispo, 

que não se manifestou. Pela sua atuação entre os doen-

tes, nos hospitais e sanatórios, tomaram-no por indese-

jável e pediram ao prelado que o desterrasse, o que foi 

ignorado. Pelas suas inconveniências, foi mandado reti-

rar de membro atuante no Patronato das Prisões pelo Mi-

nistro da Justiça. A caridade faz sangue e cura feridas! 

sob o sinal da cruz, suou sangue: foi sovado, assobiado 

por usar batina e dizer Missa no altar, cartas anónimas, 

apreciações malsinadas e ameaças. Assim, afastado dos 

Pobres, Doentes e reclusos (que sempre visitou e aju-

dou), deu-se às crianças da rua.

De 1935 a 1939 promoveu as colónias de campo 

do garoto da Baixa (de coimbra) em s. Pedro de Alva 

e Vila Nova do ceira. A 7 de Janeiro de 1940, dia do 

santíssimo Nome de Jesus, fundou a primeira casa do 

gaiato em Miranda do corvo, para crianças abandona-

das e sem família, sob a divisa  Obra de Rapazes, para 

Rapazes, pelos Rapazes.

A obra da rua foi crescendo como uma bola de neve, 

sendo uma obra eminentemente social e familiar, escre-

vendo assim: “em nome de Deus quero solenemente de-

clarar hoje, aos amigos da obra, que ela foi criada e lan-

çada para amparar dignamente o Filho da Família Pobre.” 

Na missão sublime de educar, o Pai Américo deixou uma 

bela confidência: “Há um segredo divino no meu palmi-

lhar de cada dia, que me não deixa cair no chão: eu desejo 

bispos portugueses. o Venerável Padre Américo, conhe-

cido por Pai Américo, é uma figura cimeira da igreja em 

Portugal no século xx.

o padre João Pedro Bizarro, sacerdote da diocese 

do Porto e postulador da causa de canonização do padre 

Américo, afirmou à Agência ecclesia que o novo Vene-

rável“ cortou com o círculo vicioso da pobreza. o Vene-

rável padre Américo viveu ‘de modo heroico’ a caridade. 

exercitou uma visão pedagógica numa sociedade onde 

‘a pobreza era endémica’ e deu meios aos rapazes para 

saírem da pobreza. e fê-lo dando ‘toda a sua vida a Deus 

e ao amor de Deus’”. Nas proximidades das Jornadas 

Mundiais da Juventude de 2022, o postulador da causa 

de canonização do padre Américo lembrou que o novo 

Venerável é modelo para a juventude.

“Quando se diz que a os jovens não têm horizontes, 

o padre Américo acreditou na juventude, dizia que não 

havia rapazes maus. e quando toda a gente dizia que 

não havia solução, ele ia à procura deles e amava-os, eis 

o modelo para nós” – afirmou o padre João Pedro Bi-

zarro. resta-nos agora pedir a Deus que por intermédio 

do nosso Pai Américo se realize um milagre para que ele 

seja beatificado.

MMA

Breve historial do Padre Américo, redigido 

por um padre da Obra da Rua

o seu nome completo é Américo Monteiro de Aguiar e 

nasceu a 23 de outubro de 1887 em galegos (Penafiel), 

filho de ramiro Monteiro de Aguiar e Teresa Ferreira ro-

drigues, sendo o último de oito irmãos. Foi batizado a 4 

de Novembro desse ano, com o nome do bispo da dio-

cese, cardeal D. Américo, na sua igreja paroquial, onde 

fez também a Primeira comunhão. Desde pequenino foi 

tocado por uma grande inquietação: revelar cristo. e, 

assim, viveu como Jesus manda: “sempre que fizeres isto 

a um destes meus irmãos mais pequeninos, a Mim mesmo 

o fizeste. Na sua vocação para a santidade, o Amériqui-

nho do Bairro reconheceu: “o Pobre é a minha glória. Por 

ele sou conhecido e naturalmente amado. Nasci com esta 

devoção.” concluiu a 4.ª classe no colégio do carmo, 

em Penafiel, e seguiu para o colégio Vicentino de santa 

Quitéria, em Felgueiras. A 1 de Junho de 1902, sua mãe, 

em carta ao filho mais velho, Padre José, Missionário no 

oriente, escrevia que o Américo tinha muita vontade de 

ser Padre. contudo, seu pai não o achou com feitio para 

tal. com 15 anos, foi para uma loja de ferragens, perto 

do seminário da sé, no Porto. Foi crismado na sé catedral 

do Porto pelo Bispo D. António Barroso. Depois, partiu 

para Moçambique, onde trabalhou 16 anos no chinde e 

lourenço Marques (actual Maputo). Foi repartindo com os 

pobres e teve de lutar com a graça. Aos 36 anos, regres-

sou a Portugal, estimulado pelo franciscano D. rafael da 

Assunção, que lhe abriu o caminho da luz.

Caminho da luz

em lisboa, em 1923 sofreu uma derradeira “martelada 

forte”, segundo afirmou, que o levou ao convento fran-

ciscano de Vilariño de la ramallosa, apaixonado pelo Po-

brezinho de Assis. incorrigível na caridade, acabou por ser 

recebido tardiamente, no seminário de coimbra, em 3 de 

outubro de 1925, chamado e conduzido pelo Bom Pastor. 
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MENSaGEM Do papa FRaNcISco 
paRa o 53.º DIa MUNDIaL Da paz

(1 De JANeiro De 2020)

a Paz como caminho de esperança: 
diálogo, reconciliação e conversão 

ecológica

1. a paz, caminho de esperança face 
aos obstáculos e às provações

A paz é um bem precioso, objeto da nossa esperança; 
por ela aspira toda a humanidade. Pôr esperança 
na paz é um comportamento humano que alberga 
uma tal tensão existencial que o momento presente, 
às vezes até fatigante, «pode ser vivido e aceite, se 
levar a uma meta e se pudermos estar seguros dessa 
meta, se esta meta for tão grande que justifique a 
fadiga do caminho».1 Assim, a esperança é a virtude 
que nos coloca a caminho, que nos dá asas para 
continuar, mesmo quando os obstáculos parecem 
intransponíveis.

A nossa comunidade humana traz, na memória 
e na carne, os sinais das guerras e dos conflitos que 
têm vindo a suceder-se, com crescente capacidade 
destruidora, afetando especialmente os mais pobres 
e os mais frágeis. Há nações inteiras que lutam para 
se libertarem das cadeias de exploração e corrupção 
que alimentam ódios e violências. A muitos homens 
e mulheres, crianças e idosos, ainda hoje se negam a 
dignidade, a integridade física, a liberdade – incluindo 
a liberdade religiosa –, a solidariedade comunitária, a 
esperança no futuro. inúmeras vítimas inocentes carre-
gam sobre si o tormento da humilhação e da exclusão, 
do luto e da injustiça, se não mesmo os traumas resul-
tantes da opressão sistemática contra o seu povo e os 
seus entes queridos.

As terríveis provações dos conflitos civis e dos 
conflitos internacionais, agravadas muitas vezes por 
violências sem piedade, marcam prolongadamente o 
corpo e a alma da humanidade. Na realidade, toda a 
guerra se revela um fratricídio que destrói o próprio 
projeto de fraternidade, inscrito na vocação da família 
humana. sabemos que, muitas vezes, a guerra começa 
pelo facto de não se suportar a diversidade do outro, o 
que fomenta o desejo de posse e a vontade de domí-
nio. Nasce, no coração do homem, a partir do ego-
ísmo e do orgulho, do ódio que leva a destruir, a dar 
uma imagem negativa do outro, a excluí-lo. A guerra 
alimenta-se com a perversão das relações, com as 
ambições hegemónicas, com os abusos de poder, com 
o medo do outro e a diferença vista como obstáculo; e 
simultaneamente alimenta tudo isso.

como fiz notar durante a recente viagem ao 
Japão, é paradoxal que «o nosso mundo viva a dicoto-
mia perversa de querer defender e garantir a estabili-
dade e a paz com base numa falsa segurança susten-
tada por uma mentalidade de medo e desconfiança, 
que acaba por envenenar as relações entre os povos e 
impedir a possibilidade de qualquer diálogo. A paz e a 
estabilidade internacional são incompatíveis com qual-
quer tentativa de as construir sobre o medo de mútua 
destruição ou sobre uma ameaça de aniquilação total. 

elas só são possíveis a partir duma ética global de soli-
dariedade e de cooperação ao serviço de um futuro 
modelado pela interdependência e pela correspon-
sabilidade em toda a família humana, de hoje e de 
amanhã».2

Todas as situações de ameaça alimentam a 
desconfiança e o fechamento. Desconfiança e medo 
aumentam a fragilidade das relações e o risco de vio-
lência, num círculo vicioso que nunca poderá levar a 
uma relação de paz. Neste sentido, a própria dissua-
são nuclear só pode criar uma segurança ilusória. Por 
isso, não podemos pretender manter a estabilidade 
no mundo através do medo da aniquilação, num 
equilíbrio muito instável, pendente sobre o abismo 
nuclear e fechado dentro dos muros da indiferença, 
onde se tomam decisões sócio-económicas que abrem 
caminho para os dramas do descarte do homem e da 
criação, em vez de nos protegermos uns aos outros.3 
então como construir um caminho de paz e mútuo 
reconhecimento? como romper a lógica doentia da 
ameaça e do medo? como quebrar a dinâmica de des-
confiança atualmente prevalecente?

Devemos procurar uma fraternidade real, base-
ada na origem comum de Deus e vivida no diálogo e 
na confiança mútua. o desejo de paz está profunda-
mente inscrito no coração do homem e não devemos 
resignar -nos com nada de menos.

2. a paz, caminho de escuta baseado na 
memória, solidariedade e fraternidade

os sobreviventes dos bombardeamentos atómicos 
de Hiroxima e Nagasáqui – denominados hibakusha 
– contam-se entre aqueles que, hoje, mantêm viva 
a chama da consciência coletiva, testemunhando às 
sucessivas gerações o horror daquilo que aconteceu 
em agosto de 1945 e os sofrimentos indescritíveis que 

se seguiram até aos dias de hoje. Assim, o seu teste-
munho aviva e preserva a memória das vítimas, para 
que a consciência humana se torne cada vez mais forte 
contra toda a vontade de domínio e destruição. «Não 
podemos permitir que as atuais e futuras gerações 
percam a memória do que aconteceu, aquela memó-
ria que é garantia e estímulo para construir um futuro 
mais justo e fraterno».4

como eles, há muitos, em todas as partes do 
mundo, que oferecem às gerações futuras o serviço 
imprescindível da memória, que deve ser preservada, 
não apenas para evitar que voltem a cometer-se os 
mesmos erros ou se reproduzam os esquemas ilusórios 
do passado, mas também para que a memória, fruto 
da experiência, constitua a raiz e indique o caminho 
para as opções de paz presentes e futuras.

Mais ainda, a memória é o horizonte da espe-
rança: muitas vezes, na escuridão das guerras e dos 
conflitos, a lembrança, mesmo de um pequeno gesto 
de solidariedade recebida, pode inspirar opções cora-
josas e até heroicas, pode pôr em movimento novas 
energias e reacender nova esperança nos indivíduos 
e nas comunidades. Abrir e traçar um caminho de 
paz é um desafio muito complexo, pois os interes-
ses em jogo nas relações entre pessoas, comunidades 
e nações são múltiplos e contraditórios. É preciso, 
antes de mais, fazer apelo à consciência moral e à 
vontade pessoal e política. com efeito, a paz provém 
do mais fundo do coração humano, e a vontade polí-
tica deve ser incessantemente revigorada para abrir 
novos processos que reconciliem e unam pessoas e 
comunidades.

o mundo não precisa de palavras vazias, mas 
de testemunhas convictas, de artesãos da paz aber-
tos ao diálogo sem exclusões nem manipulações. 
De facto, só pode chegar-se verdadeiramente à paz 
quando houver um convicto diálogo de homens e 
mulheres que busquem a verdade para lá das ideo-
logias e das diferentes opiniões. A paz é «um edifício 
a construir continuamente»,5 um caminho que per-
corremos juntos, procurando sempre o bem comum 
e comprometendo-nos a manter a palavra dada e a 
respeitar o direito. com a escuta mútua podem cres-
cer também o conhecimento e a estima do outro, 
até ao ponto de reconhecer no inimigo o rosto de 
um irmão. Por conseguinte, o processo de paz é um 
empenho que se prolonga no tempo. É um trabalho 
paciente de busca da verdade e da justiça, que honra 
a memória das vítimas e abre, passo a passo, para 
uma esperança comum, mais forte que a vingança. 
Num estado de direito, a democracia pode ser um 
paradigma significativo deste processo, se estiver 
baseada na justiça e no compromisso de tutelar os 

direitos de cada um, especialmente se vulnerável ou 
marginalizado, na busca contínua da verdade.6 Trata-
-se de uma construção social em elaboração perma-
nente, para a qual cada um presta responsavelmente 
a própria contribuição a todos os níveis da comuni-
dade local, nacional e mundial.

como sublinhava o Papa são Paulo Vi, «a 
dupla aspiração – à igualdade e à participação – pro-
cura promover um tipo de sociedade democrática. 
[…] isto, de per si, já diz bem qual a importância de 
uma educação para a vida em sociedade, em que, 
para além da informação sobre os direitos de cada 
um, seja recordado também o seu necessário corre-
lativo: o reconhecimento dos deveres de cada um em 
relação aos outros. o sentido e a prática do dever 
são, por sua vez, condicionados pelo domínio de si 

“o desejo de paz está profundamente inscrito 
no coração do homem e não devemos 

resignar ‑nos com nada de menos

”



 

mesmo, pela aceitação das responsabilidades e das 
limitações impostas ao exercício da liberdade do indi-
víduo ou do grupo».7

Pelo contrário, a fractura entre os membros de 
uma sociedade, o aumento das desigualdades sociais 
e a recusa de empregar os meios para um desenvolvi-

mento humano integral colocam em perigo a prosse-
cução do bem comum. Mas o trabalho paciente, base-
ado na força da palavra e da verdade, pode despertar 
nas pessoas a capacidade de compaixão e solidarie-
dade criativa.

Na nossa experiência cristã, fazemos constan-
temente memória de cristo, que deu a sua vida pela 
nossa reconciliação (cf. Rm 5,6-11). A igreja participa 
plenamente na busca de uma ordem justa, continu-
ando a servir o bem comum e a alimentar a esperança 
de paz, através da transmissão dos valores cristãos, 
do ensino moral e das obras sociais e de educação.

3. a paz, caminho de reconciliação 
na comunhão fraterna

A Bíblia, particularmente através da palavra dos profe-
tas, atrai as consciências e os povos à aliança de Deus 
com a humanidade. Trata-se de abandonar o desejo 
de dominar os outros e de aprender a olharmo-nos 
mutua mente como pessoas, como filhos de Deus, 
como irmãos. o outro nunca há de ser circunscrito 
àquilo que pôde ter dito ou feito, mas deve ser consi-
derado pela promessa que traz em si mesmo. só esco-
lhendo a senda do respeito é que será possível que-
brar a espiral da vingança e empreender o caminho 
da esperança.

guia-nos o passo do evangelho que reproduz 
o seguinte diálogo entre Pedro e Jesus: «“senhor, se 
o meu irmão me ofender, quantas vezes lhe deverei 

perdoar? Até sete vezes?” Jesus respondeu: “Não 
te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete”» 
(Mt  18,21-22). este caminho de reconciliação con-
vida-nos a encontrar no mais fundo do nosso coração 
a força do perdão e a capacidade de nos reconhecer-
mos como irmãos e irmãs. Aprender a viver no per-

dão aumenta a nossa capacidade de nos tornarmos 
mulheres e homens de paz.

o que é verdade em relação à paz na esfera 
social é verdadeiro também no campo político e 
económico, pois a questão da paz permeia todas as 
dimensões da vida comunitária: nunca haverá paz 
verdadeira, se não formos capazes de construir um 
sistema económico mais justo. como escreveu Bento 
xVi, há dez anos, na carta encíclica Caritas in veritate: 
«A vitória sobre o subdesenvolvimento exige que se 
atue não só na melhoria das transações fundadas no 
intercâmbio, nem apenas nas transferências das estru-
turas assistenciais de natureza pública, mas sobretudo 
sobre a progressiva abertura, em contexto mundial, 
para formas de atividade económica caraterizadas por 
quotas de gratuidade e de comunhão» (n. 39).

4. a paz, caminho de conversão ecológica

«se às vezes uma má compreensão dos nossos princí-
pios nos levou a justificar o abuso da natureza, ou o 
domínio despótico do ser humano sobre a criação, ou 
as guerras, a injustiça e a violência, nós, crentes, pode-
mos reconhecer que então fomos infiéis ao tesouro de 
sabedoria que devíamos guardar».8

Vendo as consequências da nossa hostilidade 
contra os outros, da falta de respeito pela casa comum 
e da exploração abusiva dos recursos naturais – consi-
derados como instrumentos úteis apenas para o lucro 
de hoje, sem respeito pelas comunidades locais, pelo 

bem comum e pela natureza –, precisamos de uma 
conversão ecológica. o sínodo recente sobre a Ama-
zónia impele-nos a dirigir, de forma renovada, o apelo 
em prol duma relação pacífica entre as comunidades e 
a terra, entre o presente e a memória, entre as expe-
riências e as esperanças.

este caminho de reconciliação inclui também a 
escuta e contemplação do mundo que nos foi dado 
por Deus, para fazermos dele a nossa casa comum. 
De facto, os recursos naturais, as numerosas formas 
de vida e a própria Terra foram-nos confiados para ser 
«cultivados e guardados» (cf. Gn 2,15) também para 
as gerações futuras, com a participação responsável e 
diligente de cada um. Além disso, temos necessidade 
de uma mudança nas convicções e na perspetiva, que 
nos abra mais ao encontro com o outro e à recepção 
do dom da criação, que reflete a beleza e a sabedoria 
do seu Artífice.

De modo particular, brotam daqui motivações 
profundas e um novo modo de habitar a casa comum, 
de convivermos uns e outros com as nossas diversi-
dades, de celebrarmos e respeitarmos a vida recebida 
e partilhada, de nos preocuparmos com condições e 
modelos de sociedade que favoreçam o desabrochar e 
a permanência da vida no futuro, de desenvolvermos 
o bem comum de toda a família humana.

Por conseguinte, a conversão ecológica a que 
apelamos leva-nos a uma nova perspetiva sobre a vida, 
considerando a generosidade do criador que nos deu 
a Terra e nos chama à jubilosa sobriedade da partilha. 
esta conversão deve ser entendida de maneira inte-
gral, como uma transformação das relações que man-
temos com as nossas irmãs e irmãos, com os outros 
seres vivos, com a criação na sua riquíssima variedade, 
com o criador que é origem de toda a vida. Para o 
cristão, uma tal conversão exige «deixar emergir, nas 

Pedras Vivas online 251 · Paróquia de Nossa senhora da Areosa · 5



relações com o mundo que o rodeia, todas as conse-
quências do encontro com Jesus».9

5. alcança-se tanto quanto se espera10

o caminho da reconciliação requer paciência e con-
fiança. Não se obtém a paz se não a esperamos.

Trata-se, antes de mais, de acreditar na pos-
sibilidade da paz, de crer que o outro tem a mesma 
necessidade de paz que nós. Nisto, pode inspirar -nos 
o amor de Deus por cada um de nós, amor libertador, 
ilimitado, gratuito, incansável.

o medo é, frequentemente, fonte de conflito. 
Por isso, é importante ir além dos nossos temores 
humanos, reconhecendo-nos filhos necessitados 
diante d’Aquele que nos ama e espera por nós, como 
o Pai do filho pródigo (cf. Lc 15,11-24). A cultura do 
encontro entre irmãos e irmãs quebra a cultura da 
ameaça. Torna cada encontro uma possibilidade e um 
dom do amor generoso de Deus. Faz-nos de guia para 
ultrapassarmos os limites dos nossos horizontes estrei-
tos, procurando sempre viver a fraternidade universal, 
como filhos do único Pai celeste.

Para os discípulos de cristo, este caminho é 
apoiado também pelo sacramento da reconciliação, 
concedido pelo senhor para a remissão dos pecados 
dos batizados. este sacramento da igreja, que renova 
as pessoas e as comunidades, convida a manter o 
olhar fixo em Jesus, que reconciliou «todas as coisas, 
pacificando pelo sangue da sua cruz, tanto as que 
estão na terra como as que estão no céu» (Col 1,20), 
e pede que ponhamos de parte toda a violência nos 
pensamentos, nas palavras e nas obras, quer para com 
o próximo, quer para com a criação.

A graça de Deus Pai oferece-se como amor sem 
condições. recebido o seu perdão, em cristo, pode-
mos pôr-nos a caminho para ir oferecê-lo aos homens 
e mulheres do nosso tempo. Dia após dia, o espírito 
santo sugere-nos atitudes e palavras para nos tornar-
mos artesãos de justiça e de paz.

Que o Deus da paz nos abençoe e venha em 
nossa ajuda. Que Maria, Mãe do Príncipe da paz e Mãe 
de todos os povos da terra, nos acompanhe e apoie, 
passo a passo, no caminho da reconciliação. e que 
toda a pessoa que vem a este mundo possa conhe-
cer uma existência de paz e desenvolver plenamente a 
promessa de amor e vida que traz em si.

Vaticano, 8 de dezembro de 2019

Francisco

[1] Bento xVi, carta enc. Spe salvi, 30 de novembro de 2007, 1.

[2] Discurso sobre as armas nucleares, Nagasáqui – Parque «Atomic 

Bomb Hypocenter», 24 de novembro de 2019.

[3] cf. Francisco, Homilia em lampedusa, 8 de julho de 2013.

[4] Francisco, Discurso sobre a Paz, Hiroxima – Memorial da Paz, 24 

de novembro de 2019.

[5] conc. ecum. Vat. ii, const. past. Gaudium et spes, 78.

[6] cf. Bento xVi, Discurso aos dirigentes e membros das Associações 

Cristãs dos Trabalhadores Italianos (Acli), 27 de janeiro de 2006.

[7] carta ap. Octogesima adveniens, 14 de maio de 1971, 24.

[8] Francisco, carta enc. Laudato si’, 24 de maio de 2015, 200.

[9] Ibid., 217.

[10] cf. s. João da cruz, Noite Escura, ii, 21, 8.
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Cardeal-patriarca pede que família 

seja «primeira preocupação»

D. Manuel Clemente presidiu a Missa no 

Santuário de Nossa Senhora de Nazaré

Nazaré, 29 dez 2019 (Ecclesia) – o cardeal-patriarca de lis-

boa defendeu hoje no santuário de Nossa senhora de Na-

zaré que a família tem de ser a “primeira preocupação” da 

sociedade e da igreja.

D. Manuel clemente falava na homilia da Missa a que 

presidiu no dia da festa litúrgica da sagrada Família, no ca-

lendário católico – o primeiro domingo depois do Natal.

“o próprio Deus mostra na família de Jesus como 

deve ser a família de cada um”, assinalou o presidente da 

conferência episcopal Portuguesa, para quem “aquilo que 

acontece na família, tem de ser evangelho vivo”, seguindo o 

caminho que “Deus trilhou neste mundo”.

A intervenção começou por assinalar que Jesus cristo 

passou a maior parte da sua vida terrena em família, cres-

cendo entre Belém, o egipto e Nazaré, até se dedicar à fun-

dação de uma nova família, que integra todos os cristãos.

Para o cardeal-patriarca, é fundamental aprender na 

“vida da família”, e não em livros, atitudes como o “respeito 

de uns pelos outros” e o acolhimento recíproco, que favo-

recem o crescimento harmonioso de todos. “Que a família 

seja a preocupação fundamental da sociedade”, insistiu 

D. Manuel clemente, permitindo “que as pessoas aprendam 

a viver umas com as outras, a respeitar-se”.

No final da celebração, o patriarca de lisboa saudou os 

presentes e sublinhou que “pela comunidade cristã, o Natal 

de cristo continua no mundo”.

OC

Dia Mundial da Paz: Presidente  

da Comissão de Liberdade Religiosa 

preocupado com atentados 

à liberdade de culto

José Vera Jardim sublinha importância dos  

valores partilhados pelas comunidade de fé e 

defende o «direito e dever» que cabe às confissões 

religiosas de estar presentes nos grandes debates 

da sociedade, a começar pela questão da paz

Lisboa, 01 jan 2020 (Ecclesia) – o presidente da comissão 

de liberdade religiosa (clr), José Vera Jardim, manifestou 

à Agência ecclesiA a sua preocupação com os atentados à 

liberdade de culto e de consciência a nível global. “Há, hoje 

em dia, em variadíssimas partes do mundo, uma perseguição 

religiosa grave, que atenta contra o princípio da liberdade re-

ligiosa e contra a liberdade de consciência e de culto”, referiu 

o responsável, em entrevista a respeito do Dia Mundial da 

Paz, que se assinala por iniciativa da igreja católica.

o presidente da clr fala no “direito e dever” que cabe 

às confissões religiosas de estar presentes nos grandes de-

bates da sociedade, dando o seu contributo, a começar pela 

questão da paz. “Há quem entenda que o papel das religi-

ões é um papel reservado ao interior da vida de cada um, 

ao culto fechado dentro das respetivas igrejas, sem presença 

visível na sociedade. eu não tenho esse entendimento”, in-

dica Vera Jardim.

A igreja católica celebra o início de 2020 com uma 

proposta do Papa Francisco, sobre o tema “A paz como 

caminho de esperança: diálogo, reconciliação e conversão 

ecológica”. Para o presidente da clr, esta é uma “mensa-

gem muito importante”, que não se limita às comunidades 

católicas. “o Papa refere-se a isto: a paz não é apenas a au-

sência de guerra, a paz é um estado de espírito, das pessoas 

e das comunidades”, precisa.

Vera Jardim confessa-se um “profundo admirador” da 

ação do Papa Francisco, como a sua atenção aos “problemas 

ecológicos”. “estamos confrontados com problemas sérios” 

que podem gerar conflitos, com base na necessidade de 

“garantir as condições de sobrevivência”, adverte o antigo 

ministro socialista.

o presidente da clr considera que se vive “uma situa-

ção preocupante em quase todo o mundo”.

“Há um desentendimento profundo entre as pessoas, 

entre instituições, entre grupos religiosos, apesar dos exem-

plos muito bons de diálogo inter-religioso que se têm dado 

nos últimos anos”, observa.

Vera Jardim sustenta ainda que as novas gerações 

devem “ter consciência do valor que significa a paz”, procu-

rando contrariar o medo “baseado no desconhecimento”, 

através do “respeito mútuo”.

o responsável saúda o ambiente de “boa colabo-

ração”, dentro da clr, num ano em que foi aprovada a 

resolução da Assembleia da república nº 86-A/2019, que 

instituiu o 22 de junho como Dia Nacional da liberdade re-

ligiosa e do Diálogo inter-religioso.
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EvangElho sEgundo são MatEus
(Mt 3,13-17)

«depois de ter sido baptizado,  
Jesus viu o Espírito de deus descer sobre si»

TexTos l iTúrgicos

Domingo Do BaptiSmo Do SEnhor · ano a · 12–01–2020
Is 42,1-4.6-7 — Salmo 28(29), 1a.2.3ac-4.3b.9b-10 (R. 11b) — Actos 10,34-38 — S. Mateus Mt 3,13-17

Comentário
Celebrar o Advento é caminhar na alegria. Vamos ao encontro do Senhor com o coração em festa. A ale-
gria é o Senhor presente. Aquele que esperamos já está no meio de nós. “És tu Aquele que há-de vir?”Os 
discípulos de João têm dificuldade de reconhecer em Jesus o Messias esperado. “Os cegos vêm, os coxos 
andam”. Para o mundo que nos interroga, o amor é a resposta. A salvação que Jesus nos traz é a vitória 
sobre o mal, a libertação de chagas e prisões. “Que fostes ver ao deserto?” João Batista é figura de espe-
rança, programa de Advento. Vestido de penitência , vivendo de renúncias, aponta os caminhos para o 
encontro com o Senhor. Cada palavra sua é seta a apontar caminhos. Ele personifica toda a esperança dos 
homens, cingida de renúncias, a preparar caminhos. Renunciar é esperar. Todo o cristão, como João Batista, 
é precursor de Cristo, resposta para quem vier. A grandeza de João Batista está na sua grande humildade: 
“Ele tem de crescer, e eu de diminuir”.

Naquele tempo,
Jesus chegou da galileia
e veio ter com João Baptista ao Jordão,
para ser baptizado por ele.
Mas João opunha-se, dizendo:
«eu é que preciso de ser baptizado por Ti,
e Tu vens ter comigo?».
Jesus respondeu-lhe:
«Deixa por agora;
convém que assim cumpramos toda a justiça».
João deixou então que ele se aproximasse.
logo que Jesus foi baptizado, saiu da água.
então, abriram-se os céus
e Jesus viu o espírito de Deus
descer como uma pomba e pousar sobre ele.
e uma voz vinda do céu dizia:
«este é o meu Filho muito amado,
no qual pus toda a minha complacência».

Palavra da salvação

Francisco goya, Baptismo de Cristo, c. 1780

no seio da nossa família — não só da nossa família 

comum, a igreja, mas também no seio da família de 

cada um. É muito grande, portanto, a nossa respon-

sabilidade, uma vez que nos cabe a nós proporcionar 

à sagrada Família os meios para que possa prosperar e 

permitir ao Menino levar a bom termo a sua missão.

sobretudo para nós, cristãos, o desígnio de parti-

lha que por todo o mundo percorre o Natal não pode 

ser encerrado com o simpático gesto de uma “prenda” 

que se entrega e se esquece — desobrigando até ao 

ano seguinte...

Todos bem sabemos — e em especial as Mães! 

— como o nosso desígnio de partilha não consiste na 

“prenda”, mas em tudo quanto está antes e em tudo 

quanto vem depois. Há sempre uma ceia para preparar 

e uma casa para arrumar.

como cristãos, devemos esforçar-nos cada vez 

mais para que seja esse o nosso Natal — o da prepara-

ção da ceia e o da arrumação da casa. É precisamente 

aí que podemos atalhar o caminho a Jesus.

Decorre daí mesmo a terceira reflexão, que con-

siste em termos presente que além de nos deixarmos 

afastar rapidamente do espírito Natalício nos deixamos 

afastar de forma igualmente rápida do Tempo do Natal. 

se é certo que, para nós, o momento crucial da en-

carnação é, justamente, o da Paixão, e que podemos 

reservar para ela a primazia do júbilo, não podemos 

deixar de ter presente que somos também, com Jesus 

e em Jesus, os depositários do Espírito do Natal no 

mundo durante os restantes 364 dias do ano.

Perante o mundo e perante os não crentes é atra-

vés de nós que o espírito de Natal tem de brilhar, de 

forma a iluminar as vidas de todos. Não podemos es-

quecer nunca que cada um de nós é aquele berço que, 

a cada momento, pode levar o Menino a quem ainda 

o não conhece. A missão de Jesus só estará completa 

quando tivermos levado o Natal ao coração de todos os 

homens — e para isso não há horário nem calendário. 

Para nós, todos os dias têm ser dias de preparação e de 

arrumação de casa, de forma a que quem precisa possa 

encontrar pronta a mesa da ceia.

Não foi através de nenhum proselitismo nem dou-

trinação que Jesus levou o amor do Pai a quem o ouviu. 

Da mesma forma, não será através do proselitismo ou 

da doutrinação que nós faremos Natal no coração de 

ninguém. Nem com calendários, horários, programas 

e projectos. Temos de fazer de Jesus o caminho. Pre-

parar a ceia e arrumar a casa, como faz qualquer Mãe 

todos os dias. É nesse silêncio que é Mãe. Tal como é 

em silêncio que a veneramos como Mãe, todos os dias.

o caminho em Jesus não está encerrado. Na ver-

dade, pouco mais está que começado. cada um de 

nós tem de o renovar afanosamente para o coração do 

outro a cada jornada. Mais do que o dia 25 de Dezem-

bro, o Natal faz-se de cada vez que o Menino encontra 

lugar no coração de um homem. É grande a nossa res-

ponsabilidade de cristãos para que isso possa acontecer 

todos os dias.

Votos de um Feliz Ano Novo para todos. com o 

Menino Jesus todos os dias!

PM

(Editorial, continuação da p. 1)



AgeNDA PARA JANeiRO

Dia 01 · santa Maria Mãe de Deus

Dia 05 · epifania do senhor, ceia de reis

Dia 12 · Baptismo do senhor

Dia 26 · Palavra do senhor

eNCONtROs De  fORMAçãO e  ORAçãO

Domingos · grupo do crisma de Adultos · 11h00 

(retoma as actividades a 5 de Janeiro)

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

8 · Pedras Vivas online 251 · Paróquia de Nossa senhora da Areosa

depositei a minha complacência» (v. 17). e ao mesmo 
tempo o espírito santo, em forma de pomba, pousa 
sobre Jesus, que dá publicamente início à sua missão 
de salvação; missão caracterizada por um estilo, o 
estilo do servo humilde e manso, munido unicamente 
da força da verdade, como isaías tinha profetizado: 
«ele não gritará, nunca elevará a sua voz [...] Não 
quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha 
que ainda fumega. Anunciará com toda a franqueza a 
verdadeira religião» (42,2-3). servo humilde e manso.

eis o estilo de Jesus, e também o estilo missio-
nário dos discípulos de cristo: anunciar o evangelho 
com mansidão e firmeza, sem gritar, sem repreender 
ninguém, mas com mansidão e firmeza, sem arrogância 
nem imposição. A verdadeira missão nunca é proseli-
tismo mas atração a cristo. Mas como? como se faz 
esta atração a cristo? com o próprio testemunho, a 

partir da vigorosa união com ele na oração, na ado-
ração e na caridade concreta, que é serviço a Jesus 
presente no mais pequenino dos irmãos. À imitação de 
Jesus, Pastor bom e misericordioso, e animados pela sua 
graça, somos chamados a fazer da nossa vida um tes-
temunho jubiloso que ilumina o caminho, que anuncia 
esperança e amor.

esta festa leva-nos a redescobrir o dom e a 
beleza de ser um povo de batizados, isto é de peca-
dores — todos o somos —, de pecadores salvos pela 
graça de cristo, inseridos realmente, por obra do espí-
rito santo, na relação filial de Jesus com o Pai, acolhi-
dos no seio da Mãe igreja e tornados capazes de uma 
fraternidade que não conhece confins nem barreiras.

A Virgem Maria ajude todos nós, cristãos, a 
conservar uma consciência sempre viva e reconhecida 
pelo nosso Batismo, e a percorrer com fidelidade o 
caminho inaugurado por este sacramento do nosso 
renascimento. e sempre com humildade, mansidão e 
firmeza. ☐

FAlA o PAPA FrANcisco 

angEluS

Domingo do Baptismo do senhor, Ano A

Praça de são Pedro

8 de Janeiro de 2017

«Eis o estilo de Jesus, e também o  
estilo missionário dos discípulos de Cristo: 

anunciar o Evangelho com mansidão e 
firmeza, sem gritar, sem repreender  

ninguém, mas com mansidão e firmeza,  
sem arrogância nem imposição»

Hoje, festa do Batismo de Jesus, o evangelho (Mt 
3,13 -17) apresenta-nos a cena ocorrida na margem 

do rio Jordão: no meio da multidão penitente que 
caminha rumo a João Batista para receber o batismo 
encontra-se também Jesus. estava na fila. João gos-
taria de o impedir, dizendo: «eu é que devo ser bati-
zado por ti!» (Mt 3,14). com efeito, João Batista está 
consciente da grande distância que existe entre ele 
e Jesus, mas Jesus veio exatamente para preencher 
a lacuna entre o homem e Deus: se ele está inteira-
mente da parte de Deus, está também totalmente da 
parte do homem, reunindo o que estava dividido. É 
por isso que pede a João que o batize, a fim de que se 
cumpra toda a justiça (cf. v. 15), ou seja, que se rea-
lize o desígnio do Pai que passa através do caminho 
da obediência e da solidariedade para com o homem 
frágil e pecador, da vereda da humildade e da plena 
proximidade de Deus aos seus filhos. Porque Deus 
está muito próximo de nós, muito!

No momento em que Jesus, batizado por João, 
sai das águas do rio Jordão, a voz de Deus Pai faz-se 
ouvir do alto: «eis o meu Filho muito amado, em quem 
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