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«os meus olhos viram a vossa salvação»

Comentário
Jesus é levado ao Templo para ser oferecido ao Pai. Começa ali a oferta dolorosa que terminará na cruz. E 
Maria, sua Mãe, estava lá, comprometida na mesma oferta e formando com seu Filho a mesma hóstia imacu-
lada. O altar daquela Missa foram os braços de Maria. “Maria e José levaram Jesus a Jerusalém”. Pelos braços 
de Maria, toda a humanidade foi ao Templo e, com Jesus, sobe ao Pai. Nos braços de Maria a humanidade 
e o universo tornam-se com Cristo a oblação pura. Por Cristo oferecemos ao Pai tudo o que somos e temos. 
“Deviam oferecer em sacrifício um par de rolas”. Assim o fizeram José Maria. Era o sacrifício dos pobres, como 
lhes competia. Pagaram depois o seu resgate prescrito pela lei e voltaram para casa com o seu tesouro. A par-
tir de agora Jesus é nosso, porque foi o Pai que no-lo deu. “Simeão recebeu-0 em seus braços”. Apresentação 
do Senhor é a festa da luz. O Menino que nasceu é a Luz para se revelar aos pagãos”. “E a graça de Deus 
estava n’Ele”. E a graça de Deus está em mim.

Ao chegarem os dias da purificação, 
segundo a lei de Moisés,

Maria e José levaram Jesus a Jerusalém,
para o apresentarem ao senhor,
como está escrito na lei do senhor:
«Todo o filho primogénito varão será 

consagrado ao senhor»,
e para oferecerem em sacrifício
um par de rolas ou duas pombinhas,
como se diz na lei do senhor.
Vivia em Jerusalém um homem  

chamado simeão,
homem justo e piedoso,
que esperava a consolação de israel;
e o espírito santo estava nele.
o espírito santo revelara-lhe que  

não morreria
antes de ver o Messias do senhor;
e veio ao templo, movido pelo espírito.
Quando os pais de Jesus trouxeram  

o Menino
para cumprirem as prescrições da lei no 

que lhes dizia respeito,
simeão recebeu-o em seus braços
e bendisse a Deus, exclamando:
«Agora, senhor, segundo a vossa palavra,
deixareis ir em paz o vosso servo,
porque os meus olhos viram a  

vossa salvação,
que pusestes ao alcance de todos  

os povos:
luz para se revelar às nações
e glória de israel, vosso povo».
o pai e a mãe do Menino Jesus  

estavam admirados
com o que d’ele se dizia.

Pedras Vivas

e D i T o r i A l

Corrida para a Morte

Manifestando os contornos de uma compulsão doen-

tia, encontra-se já marcada para o próximo dia 20 de 

Fevereiro uma nova ronda parlamentar para apreciação 

da legalização da eutanásia.

infelizmente, a tenacidade com que os apologistas 

da morte regressam à carga é o mais patente indício 

dos seus desígnios antidemocráticos. estribados na arit-

mética perversa da demagogia, parecem estar certos 

de que a cada dia que passa se torna mais difícil manter 

uma população incauta sob o jugo delirante das suas 

falácias, pois dependem do silêncio dos órgãos de co-

municação acerca das inúmeras situações de desprezo 

pela dignidade humana que têm assolado os países em 

que tal passo foi dado, como a Bélgica e a Holanda, em 

que foi restituído aos pais um direito de vida e de morte 

sobre os filhos deficientes e o estado se reconhece legi-

timidade para “suicidar” todos aqueles que se sentem 

desconfortáveis com a vida.

contra ventos e marés, os profissionais de saúde 

que lidam diariamente com o sofrimento extremo têm 

conseguido alertar-nos para a falsa solução que apre-

senta a eutanásia. Há também um coro de inúmeras 

vozes alertando como esta banalização da morte nos co-

locará na rampa escorregadia de criminosos juízos sobre 

as “vidas que não vale a pena viver” e os excruciantes di-

lemas de todos aqueles que não têm recursos para pagar 

uma saúde cada vez mais cara. No nosso país, persisten-

temente assolado por terríveis problemas económicos e 

sociais, é difícil não ver na eutanásia mais do que um 

expediente para aliviar o orçamento geral do estado.

PM

rembrandt, A Oração de Simeão no Templo, 1631

simeão abençoou-os
e disse a Maria, sua Mãe:
«este Menino foi estabelecido
para que muitos caiam ou se levantem  

em israel
e para ser sinal de contradição;
– e uma espada trespassará a tua alma –
assim se revelarão os pensamentos de 

todos os corações».
Havia também uma profetiza,
Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser.
era de idade muito avançada
e tinha vivido casada sete anos após  

o tempo de donzela
e viúva até aos oitenta e quatro.
Não se afastava do templo,
servindo a Deus noite e dia, com jejuns  

e orações.
estando presente na mesma ocasião,
começou também a louvar a Deus
e a falar acerca do Menino
a todos os que esperavam a libertação  

de Jerusalém.
cumpridas todas as prescrições da lei  

do senhor,
voltaram para a galileia, para a sua cidade 

de Nazaré.
entretanto, o Menino crescia
e tornava-se robusto, enchendo-se  

de sabedoria.
e a graça de Deus estava com ele.

Palavra da salvação
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Nova Época

Recordando o 35.º Aniversário  

do Agrupamento CNE 740 da Paróquia 

de Nossa Senhora da Areosa

Quando as recordações são boas, ficam guardadas na 

memória e no coração e é sempre tempo de fazer 

história. Amanhecia o dia 13 de outubro de 1984 e já 

esta Paróquia fervilhava de entusiasmo e expectativa. 

D. José Pedreira, Bispo Auxiliar do Porto, veio até nós 

em Visita Pastoral e procedeu à inauguração oficial 

do Agrupamento 740, que tem por patrono santo 

António Maria claret.

No dia do 35.º aniversário do Agrupamento en-

contraram-se os escuteiros de ontem e os de hoje, 

felizes e agradecidos pela formação que lhes foi dada 

e que souberam aproveitar para enriquecimento das 

suas vidas, sendo a amizade uma componente de 

grande valor a salientar.

Neste dia de festa e comemoração de uma data 

muito especial, pensei ser interessante ouvir o teste-

munho de alguém muito querido que fez parte do 

Agrupamento e que eu tive a graça de poder acom-

panhar ao longo do tempo.

Um elemento do Agrupamento dá o seu 

testemunho sobre o que sentiu neste dia

«o dia 13 de outubro de 2019 fala da alegria 

do reencontro com muitas pessoas que já não se 

encontravam há muito tempo, como colegas e antigos 

chefes, dos quais persistem memórias importantes, 

tanto pela formação que tiveram, como o sentimento 

de gratidão pelo papel que o agrupamento teve na 

formação e enriquecimento de cada um.

saliento, como grande riqueza, a amizade que 

é transversal a várias idades e várias gerações, sendo 

muito bom sentir que a Paróquia é sempre um ponto 

de encontro. A todos surpreendeu pela positiva o 

cuidado de representar a história do agrupamento na 

exposição de fotos que se pôde contemplar, trazendo 

à recordação saudosas memórias.

ressalto ainda como positivo o testemunho dos 

novos elementos, com a sua amizade, alegria e parti-

cipação, o que é motivo de esperança para o futuro, 

mas é também fantástico reconhecer a amizade de 

longos anos dos elementos mais antigos, olhando a 

amizade dos que vivem o presente.

Foi lindo o jantar servido tal como num acampa-

mento, com o mesmo sentido de fraternidade que é 

própria e vivida nos acampamentos de ontem e hoje.

Também é importante referenciar as amizades 

que o escutismo faz crescer entre elementos de 

outros agrupamentos, e que neste dia de aniversário 

se uniram aos da Areosa para com eles celebrar a 

data festiva.»

Depois deste testemunho, cabe-me a mim dizer que 

tudo isto é verdadeiro e maravilhoso, posso afirmá-lo, 

porque tive a graça de o poder ter contemplado com 

os olhos e com o coração. e aqui registo com a maior 

alegria e gratidão: obrigada chefes, obrigada a todos 

os que criaram e ajudaram a crescer este oásis em 

meio de tantos desertos que existem na nossa cidade 

do Porto.

o chefe carvalho concluiu o seu testemunho 

comovido e feliz salientando a força que o Pe. Maia 

sempre deu a este Agrupamento 740 e ao Pe. Diz 

pela continuidade nessa missão. lembrou e felicitou 

também todos aqueles que vieram depois dele, 

percorrendo com amor e dedicação a caminhada 

iniciada e dando o seu melhor pelo sucesso deste 

Agrupamento 740–Areosa do cNe. Por fim pediu 

uma oração por todos aqueles que já partiram para 

o eterno acampamento, mas continuam vivos nos 

nossos corações.

MMA



Deus espera que cresçamos na fé, e ele diz que 

é impossível agradar-lhe sem fé. então, como 

podemos crescer na fé? As sagradas escrituras dão-nos 

várias chaves para a construção e crescimento da fé.

Nós aprendemos que precisamos de ter fé para receber 

o dom da salvação de Deus. Mas não devemos 

desanimar se achamos que não temos fé. Às vezes, as 

pessoas que professam crer em Deus ficam profunda-

mente envergonhadas quando passam por uma crise  

e se vêem fracas na fé. isso pode acontecer com 

qualquer um. Mas não devemos desesperar. A Bíblia 

mostra que até mesmo homens e mulheres de fé 

intensa se viram por vezes diante de desafios que 

colocavam a sua fé à prova.

Deixemos que a leitura destes textos vá reforçando  

o valor da nossa fé.

• Actos dos Apóstolos 1,15-17.20-26

... um deles se torne connosco testemunha da 

ressurreição de Jesus.

esta experiência de ser companheiro de Jesus 

ressuscitado dura há mais de 2000 anos. Homens e 

mulheres de muitas etnias, de muitos lugares, 

sentem-se entusiasmados por viver e crescer na fé, 

nesta comunhão.

Não somos uma igreja que se inventa a si mesma; 

temos a nossa raiz e razão de ser em Jesus de Nazaré, 

que passou fazendo o bem.

somos seguidores desse cristo que morreu e 

ressuscitou por nós.

Faz de mim tua testemunha, Senhor.

Fica comigo e molda-me por dentro.

Então minhas palavras falarão de Ti com alegria 

contagiante.

Os meus gestos serão anúncio da Tua bondade.

A minha esperança será apelo credível.

• João 12,44-50

Eu vim ao mundo como luz...

Vivemos habituados a ter luz e energia à disposição. os 

telemóveis têm baterias com cada vez mais autonomia. 

Deixamos de ter medo do escuro. Mas... a realidade é 

que vemos cada vez com menos nitidez. A verdade 

dissolve-se em nuances e interesses. o certo e o errado 

são fruto das circunstâncias.

Louvado sejas, Senhor, pela tua luz.

Tu envolves-me em misericórdia e compaixão.

Tu libertas-me das trevas.

A tua luz penetra no mais fundo dos meus abismos 

e acende o desejo de subir até Ti.

Louvado sejas pela tua luz, que me oferece rumos e 

o desejo de ir mais além.

AC

a BíBlia para crescer Na fÉ

CidAdE dE ACANAC

Eu vi maravilhada e de alma em festa

Construída nos pinheirais da Tocha

Uma “cidade de lona” bem tecida,

Virada para a imensidão do mar

Que vinha até ela montado em sua brisa.

E o mar como eu se admirou

Desta cidade sem ódios nem conflitos

Onde a paz reinava fruto da amizade

Das mãos unidas num elo inquebrantável,

De gestos lembrando fantásticos “ritos”.

Seus habitantes viviam na harmonia

Cada grupo a seu chefe obedecia,

Sem haver conflitos nem tensões.

Suas vozes cristalinas e bem fortes

Soavam nas abóbadas do pinhal

Transformado em soberba Catedral,

Subindo ao céu em forma de orações.

Manhãs perfumadas com odor de maresia

E das camarinhas o fresquíssimo sabor,

Dias partilhados em mil formas de alegria

Que ao Pôr-do-Sol encantos mais trazia.

Violas na noite soltavam seu clamor

E o “fogo” era força gerando união,

Lenços matizavam o verde dos ramos,

As cores bem diferentes um só coração.

Eu vi esta cidade de lona tecida

Cidade de ACANAC conseguida

Homem realizado em total dimensão

eu vi... que a paz era possível

No meio de uma imensa multidão.

Margarida Martins Alves

xViii Acampamento Nacional do escutismo católico 

Português, 1992
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Papa convida católicos a ler a  

Bíblia todos os dias, do  

papel ao digital

Francisco presidiu a Missa no primeiro 

Domingo da Palavra de Deus

Cidade do Vaticano, 26 Janeiro 2020 (Ecclesia) 

— o Papa desafiou hoje os católicos a ler a Bí-

blia todos os dias, usando os meios que têm ao 

seu dispor, do livro ao telemóvel, no dia em que 

se celebra pela primeira vez o “Domingo da Pa-

lavra de Deus”.

“Demos espaço à Palavra de Deus! leiamos 

diariamente algum versículo da Bíblia. come-

cemos pelo evangelho: mantenhamo-lo aberto 

na cómoda de casa, tragamo-lo connosco no 

bolso, visualizemo-lo no telemóvel, deixemos 

que nos inspire todos os dias”, disse, na homilia 

da Missa a que presidiu na Basílica de são Pedro.

Francisco indicou que a leitura diária da 

Bíblia revela a proximidade de Deus e ajuda os 

crentes a discernir o seu caminho.

“Para seguir a Jesus, não bastam os bons 

propósitos; é preciso ouvir dia a dia o seu cha-

mamento. só ele, que nos conhece e ama pro-

fundamente, leva a fazer-nos ao largo no mar 

da vida, como fez com os discípulos que o escu-

taram”, referiu.

“Por isso, precisamos da sua Palavra: precisamos 

de escutar, no meio das infindas palavras de cada 

dia, a única Palavra que não nos fala de coisas, 

mas de vida.”

os participantes na Missa receberam uma 

edição especial da Bíblia, autografada pelo 

Papa: “lê a Palavra de Deus que tens entre as 

mãos e escuta a voz do senhor que te indica o 

caminho da vida. Domingo da Palavra de Deus, 

26 de Janeiro de 2020”, é a mensagem que 

Francisco escreveu em cada exemplar.

o gesto foi explicado aos presentes, assu-

mindo a intenção de que a Bíblia “não perma-

neça apenas como um livro, nas mãos, mas se 

torne uma provocação contínua”, na oração e 

no estudo.

A homilia de Francisco partiu de uma pas-

sagem do evangelho segundo são Mateus 

– “Jesus começou a pregar” – e do começo do 

ministério público de cristo, anunciando que “o 

reino do céu está próximo”.

“Aqui está a novidade, a primeira mensa-

gem: Deus não está longe, Aquele que habita 

nos céus desceu à terra, fez-se homem. remo-

veu as barreiras, eliminou as distâncias. Não é 

mérito nosso: ele desceu, veio ao nosso encon-

tro”, declarou o Papa.

Francisco falou numa mensagem de “ale-

gria”, que deve levar a um novo modo de vida, 

“com Deus e para Deus, com os outros e para os 

outros, com amor e por amor”.

A intervenção sublinhou ainda que o minis-

tério público de Jesus começou longe do tem-

plo de Jerusalém, na “galileia dos gentios, dum 

local de fronteira, duma periferia”.

“A Palavra que salva não procura lugares 

refinados, esterilizados, seguros. Vem à compli-

cação dos nossos dias, às nossas obscuridades. 

Hoje, como então, Deus deseja visitar aqueles 

lugares, onde se pensa que ele não vai”, apon-

tou o pontífice.

“Os primeiros destinatários do chamamento 

foram pescadores: não pessoas atentamente se-

lecionadas com base nas suas capacidades, nem 

homens piedosos que estavam no templo a rezar, 

mas gente comum que trabalhava.”

Na Basílica de são Pedro esteve presente 

uma delegação do santuário de Nossa senhora 

de Knock, da irlanda, assim como uma imagem 

da “senhora do silêncio”, aí evocada após as 

aparições de 1879.

o lecionário que fez parte do cortejo de en-

trada da celebração é o mesmo que foi utilizado 

em todas as sessões do concílio Vaticano ii; no 

fim da celebração, o Papa entregou a edição es-

pecial da Bíblia a 40 pessoas, que representam 

diferentes setores da igreja e da sociedade.

o ato simbólico foi anunciado aos presen-

tes, para sublinhar que a Bíblia chega a todas as 

“expressões da vida diária”: bispos, padres, ca-

tequistas, estrangeiros, polícias, embaixadores, 

professores, pessoas com deficiência, artistas, 

médicos, enfermeiros, biblistas, jornalistas, cien-

tistas, pobres, presos, idosos, famílias, repre-

sentantes de igrejas ortodoxas e comunidades 

evangélicas, desempregados ou estrelas como o 

avançado da roma, Nicolò Zaniolo.

Já na Praça Navona, em roma, diferentes 

personalidades vão fazer a leitura continuada 

do evangelho de Mateus.

A Basílica de são Pedro recebeu ainda a re-

líquia de são Timóteo, que esteve exposta du-

rante toda a semana de oração pela Unidade 

dos cristãos (18–25 de Janeiro) na Basílica de 

são Paulo Fora dos Muros, em roma.

OC

Eutanásia: «defesa da vida humana

não é simplesmente uma questão

religiosa» — Bispo de Aveiro

D. António Moiteiro defende que sociedade  

«devia preocupar-se» com o alargamento  

«da rede de cuidados continuados e paliativos»

Aveiro, 03 Fev 2020 (Ecclesia) – o bispo de Aveiro 

afirma numa nota sobre a eutanásia, enviada 

hoje à Agência ecclesiA, que a defesa da vida 

humana é uma questão dos “direitos do ser hu-

mano” e não apenas “uma questão religiosa”.

“A defesa da vida humana não é simples-

mente uma questão religiosa, mas sobretudo 

uma questão da dignidade e dos direitos do ser 

humano”, escreveu D. António Moiteiro, no do-

cumento divulgado por ocasião do debate par-

lamentar agendado para o dia 20 de Fevereiro.

o bispo de Aveiro assinala que a presença 

dos cristãos na sociedade “exige” que formem 

“a consciência” e saibam contribuir, com o seu 

trabalho e empenhamento, “para uma socie-

dade mais justa e fraterna”. 

“cumprindo” o seu dever de “pastor do 

povo de Deus” de Aveiro, o bispo considera “in-

dispensável” apresentar alguns princípios que 

julga “serem indispensáveis para um avanço ci-

vilizacional da sociedade”.

D. António Moiteiro explica que “a defesa 

do direito à vida exige” que se tenha “claro” 

que defende o “direito a morrer com sereni-

dade, com dignidade humana e cristã”, empe-

nhando todos os meios ordinários ao alcance 

da medicina. “A nossa sociedade, mais do que 

preocupar-se com legislação deste teor, devia 

antes preocupar-se com o alargamento da rede 

de cuidados continuados e paliativos a nível na-

cional”, acrescenta. 

o bispo de Aveiro indica ainda que as ins-

tituições cristãs ou de inspiração cristã, como 

lares, residências, cuidados continuados e pa-

liativos, “continuarão a ser um porto de abrigo 

para todos aqueles que confiam nas pessoas 

que nelas trabalham”.

o bispo de Aveiro aconselha “vivamente” que 

seja lida e divulgada a Nota Pastoral ‘eutanásia: o que 

está em causa? contributos para um diálogo sereno e 

humanizador’, da conferência episcopal Portuguesa, 

publicada a 8 de março de 2016.

CB/PR
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EvangElho sEgundo são MatEus
(Mt 5,13-16)

«vós sois a luz do mundo»

TexTos l iTúrgicos

V domingo do tempo Comum · ano a · 09–02–2020
Is 58,7-10 — Salmo 111(112),4-8a.9 — I Carta aos Coríntios 2,1-5 — S. Mateus 5,13-16

Comentário
O sal da terra e a luz do mundo é Cristo. Ser cristão é saber Cristo, saboreá-Lo. Tenho de tomar-Lhe o gosto 
para O saber anunciar. O cristão é o bom apreciador de Cristo. “Vós sois o sal da terra”. Através do cristão, 
Cristo continua a ser no mundo o sal que preserva e purifica. O cristão é a força nova que conserva o mundo 
e fecunda a história no seu crescimento. O cristão, à maneira do sal, dissolve-se em Cristo e nos outros. O 
amor entre os homens faz crescer na boca dos homens o sabor novo de Cristo: “Vê como se amam”. “Vós 
sois a luz do mundo”. A luz que em nós brilha é o Cristo ressuscitado. Quando praticarmos boas obras, 
seremos luz de Cristo.  Para a luz crescer em mim , tenho de acendê-la nos outros. Ser luz é amar. As obras 
do amor são a luz que convence, o calor que fecunda. Só quem ama o seu irmão permanece na luz. Ser 
luz supõe comunhão. Quando amamos o próximo, somos testemunhas da luz e mostramos aos homens 
que Deus é Amor.

Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Vós sois o sal da terra.
Mas se ele perder a força, com que  

há-de salgar-se?
Não serve para nada,
senão para ser lançado fora e pisado  

pelos homens.
Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade situada 

sobre um monte;
nem se acende uma lâmpada para a 

colocar debaixo do alqueire,
mas sobre o candelabro,
onde brilha para todos os que estão  

em casa.
Assim deve brilhar a vossa luz diante  

dos homens,
para que, vendo as vossas boas obras,
glorifiquem o vosso Pai que está  

nos céus».

Palavra da salvação

carl Heinrich Bloch,  

O Sermão da 

Montanha, 1890



AgENdA PARA FEvEREiRo

dia 02 · Apresentação do senhor no Templo
dia 08 · Dia Paroquial do Doente
dia 25 · carnaval
início da Quaresma
dia 26 · Quarta-feira de cinzas
dia 29 · sarau “somos uma comunidade Viva” · 

21h30 (cripta)

ENCoNtRoS dE  FoRMAção E  oRAção

domingos · grupo do crisma de Adultos · 11h00
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
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a doá-la aos outros mediante as boas obras. e quanta 
necessidade tem o mundo da luz do evangelho 
que transforma, cura e garante a salvação a quem 
o acolhe! Devemos levar esta luz com as nossas 
boas obras.

A luz da nossa fé, doando-se, não se apaga 
mas reforça-se. Ao contrário, pode vir a faltar se 
não a alimentarmos com o amor e com as obras de 
caridade. Assim a imagem da luz encontra-se com a 
do sal. com efeito, a página evangélica diz-nos que, 
como discípulos de cristo, somos também «o sal da 
terra» (v. 13). o sal é um elemento que, ao dar sabor, 
preserva os alimentos da alteração e da corrupção 
— na época de Jesus não havia frigoríficos! Por con-
seguinte, a missão dos cristãos na sociedade é dar 
«sabor» à vida com a fé e com o amor que cristo 
nos doou, e ao mesmo tempo manter distantes os 
germes poluidores do egoísmo, da inveja, da difa-
mação, e assim por diante. estes germes corroem o 

tecido das nossas comunidades que, ao contrário, 
devem resplandecer como lugares de acolhimento, 
solidariedade e reconciliação. Para desempenhar 
esta missão, é preciso que nós mesmos sejamos os 
primeiros a libertar-nos da degeneração destruidora 
das influências mundanas, contrárias a cristo e ao 
evangelho; e esta purificação nunca termina, deve 
ser feita continuamente, todos os dias!

cada um de nós está chamado a ser luz e sal 
no próprio ambiente de vida diária, perseverando na 
tarefa de regenerar a realidade humana no espírito 
do evangelho e na perspetiva do reino de Deus. Nos 
sirva sempre de ajuda a proteção de Maria santís-
sima, primeira discípula de Jesus e modelo dos cren-
tes que vivem todos os dias na história a sua vocação 
e missão. A nossa Mãe nos ajude a deixar-nos sempre 
purificar e iluminar pelo senhor, para nos tornarmos, 
por nossa vez, “sal da terra” e “luz do mundo”. ☐

FAlA o PAPA FrANcisco 

angelus

V Domingo do Tempo comum, Ano A

Praça de são Pedro

5 de Fevereiro de 2017

«nós somos reconhecíveis como  
verdadeiros discípulos d’aquele que é a  
luz do mundo, não pelas palavras, mas  

pelas nossas obras»

Nestes domingos, a liturgia propõe-nos o chamado 
Sermão da Montanha, no evangelho de Mateus. 
Depois de ter apresentado no domingo passado as 
Bem-Aventuranças, hoje põe em relevo as palavras 
de Jesus que descrevem a missão dos seus discípulos 
no mundo (cf. Mt 5,13-16). ele utiliza as metáforas 

do sal e da luz, e as suas palavras dirigem-se aos 
discípulos de todos os tempos – por conseguinte, 
também a nós.

Jesus convida-nos a ser um reflexo da sua luz, 
através do testemunho das boas obras. e diz: «Assim 
resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que 
vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, 
que está nos céus» (Mt 5,16). estas palavras frisam 
que nós somos reconhecíveis como verdadeiros dis-
cípulos d’Aquele que é a luz do mundo, não pelas 
palavras, mas pelas nossas obras. com efeito, é 
sobretudo o nosso comportamento que — no bem e 
no mal — deixa um sinal nos outros. Por conseguinte, 
temos uma tarefa e uma responsabilidade pelo dom 
recebido: a luz da fé, que está em nós por meio de 
cristo e da ação do espírito santo, não a devemos 
reter como se fosse nossa propriedade. Ao contrário, 
estamos chamados a fazê-la resplandecer no mundo, 

d


