
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Mensagem para o DIA DO PAI – Quem ama como um bom Pai, é parecido com Deus. 
O dia do Pai é uma oportunidade para valorizarmos a vida, a missão, a 

responsabilidade e a maturidade do amor de um pai. Todo o homem que teve a graça de ser 
pai com consciência e responsabilidade, atingiu um patamar de maturidade do Amor. A 
primeira experiência da vivência do amor que um homem faz, é a experiência de ser filho. 
Portanto, é amado e ama como filho e estabelece espontaneamente um relacionamento filial. 
A segunda experiência da vivência do amor acontece nas amizades dos relacionamentos que 
se estabelecem com irmãos, primos e outros amigos. É o amor fraternal. A terceira 
experiência da vivência do amor que um homem pode fazer, é a experiência de ser esposo 
(homem casado). Portanto, é amado e ama num novo relacionamento, com novas 
responsabilidades e numa experiência que se abre à fecundidade da vida em amor. É a 
experiência do amor esponsal.  Uma quarta experiência possível da vivência do amor que um 
homem pode fazer, é a de ser pai de uma criança. É a experiência do amor paternal. Esta é a 
experiência mais madura do amor humano, e um homem que ama o seu filho como um bom 
Pai, é um homem parecido com Deus. 

É nesta maturidade da vida em amor, em que nenhuma das experiências abafa a 
anterior, antes as valoriza, que um homem alarga o seu coração e se aperfeiçoa. Já não pensa 
somente em si mesmo, pensa no plural, pensa nos filhos e na esposa e tudo o que faz de 
trabalho tem em vista o bem comum daqueles que ocupam lugar especial no seu coração. A 
contrariar a beleza da figura do bom pai, estão aqueles que, agindo com crueldade, são fonte 
de notícias, de mulheres vítimas de violência doméstica, de mulheres exploradas, de 
raparigas grávidas abandonadas, de filhos abandonados e outras situações preocupantes. 
Tudo isto revela quanto é necessário continuar a promover a formação humana, o respeito 
pelos nossos semelhantes e o bem comum de todas as pessoas. Tenhamos a boa referência do 
Patrono dos pais. O dia do Pai, é o dia de São José. Todos os pais, a sociedade e também a 
Igreja, podem receber de São José o estímulo e o exemplo de uma vida dedicada aos outros. 
São José não foi egoísta, não se fixou nos seus direitos pessoais; acordou, acreditou e olhou 
em frente com amor generoso na edificação de uma Família. São José é para todos o exemplo 
da dedicação a um trabalho, assumindo a sua responsabilidade familiar e realizando-se como 
profissional e homem digno reconhecido no seu meio social. O trabalho é um dom de Deus 
para que o homem seja mais perfeito e mais santo, cooperando no desenvolvimento da 
sociedade. São José foi um amigo de Deus. Aceitou o desafio da vida numa resposta 
generosa à vontade de Deus, expressando com simplicidade a grandeza da Fé dos grandes 
patriarcas, traduzida em luz interior, discernimento, confiança e coragem para enfrentar 
situações injustas e difíceis. Com esta mensagem queremos valorizar os pais. Incentivá-los à 
maior generosidade que um bom pai pode ter, a fazer da missão de esposo e de pai a feliz 
experiência do amor que realiza e dá sentido à vida. Deus abençoe todos os pais, e pensamos 
nos pais que são pobres e nos que vivem especiais preocupações com os seus filhos doentes 
ou com deficiência. Acompanhar com amor é a atitude que revela o tesouro do coração de 
um pai.     Comissão Episcopal do Laicado e Família 
 

*********************************************************************** 

N.B.: O Ofertório dos dias 23 e 24 de Março de 2019 destina-se para a Cáritas. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Ex 3, 1-8a.13-15 
«O que Se chama ‘Eu sou’ enviou-me a vós» 

 

Leitura do Livro do Êxodo 
Naqueles dias, Moisés apascentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Ao levar o 
rebanho para além do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horeb. Apareceu-lhe então o Anjo do 
Senhor numa chama ardente, do meio de uma sarça. Moisés olhou para a sarça, que estava a arder, 
e viu que a sarça não se consumia. Então disse Moisés: «Vou aproximar-me, para ver tão 
assombroso espectáculo: por que motivo não se consome a sarça?». O Senhor viu que ele se 
aproximava para ver. Então Deus chamou-o do meio da sarça: «Moisés, Moisés!». Ele respondeu: 
«Aqui estou!» Continuou o Senhor: «Não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar 
que pisas é terra sagrada». E acrescentou: «Eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de 
Isaac e Deus de Jacob». Então Moisés cobriu o rosto, com receio de olhar para Deus. Disse-lhe o 
Senhor: «Eu vi a situação miserável do meu povo no Egipto; escutei o seu clamor provocado pelos 
opressores. Conheço, pois, as suas angústias. Desci para o libertar das mãos dos egípcios e o levar 
deste país para uma terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel». Moisés disse a Deus: «Vou 
procurar os filhos de Israel e dizer-lhes: ‘O Deus de vossos pais enviou-me a vós’. Mas se me 
perguntarem qual é o seu nome, que hei-de responder-lhes?». Disse Deus a Moisés: «Eu sou 
‘Aquele que sou’». E prosseguiu: «Assim falarás aos filhos de Israel: O que Se chama ‘Eu sou’ 
enviou-me a vós». Deus disse ainda a Moisés: «Assim falarás aos filhos de Israel: ‘O Senhor, Deus 
de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob, enviou-me a vós. Este é o meu 
nome para sempre, assim Me invocareis de geração em geração’». Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL    Salmo 102 (103), 1-4.6-8.11 (R. 8a) 
O Senhor é clemente e cheio de compaixão. 
 
LEITURA II                1 Cor 10, 1-6.10-12 

A vida do povo com Moisés no deserto foi escrita para nos servir de exemplo 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, passaram 
todos através do mar e na nuvem e no mar, receberam todos o baptismo de Moisés. Todos 
comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual. Bebiam de um 
rochedo espiritual que os acompanhava: esse rochedo era Cristo. Mas a maioria deles não agradou 
a Deus, pois caíram mortos no deserto. Esses factos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim 
de não cobiçarmos o mal, como eles cobiçaram. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, 
tendo perecido às mãos do Anjo exterminador. Tudo isto lhes sucedia para servir de exemplo e foi 
escrito para nos advertir, a nós que chegámos ao fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé 
tome cuidado para não cair.  Palavra do Senhor. 
 

EVANGELHO               Lc 13, 1-9 
«Se não vos arrependerdes, morrereis do mesmo modo» 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, 
juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: «Julgais que, por terem 
sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-
vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles dezoito 
homens, que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou? Julgais que eram mais culpados do que 
todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, 
morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola: «Certo homem tinha 
uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os 
encontrou. Disse então ao vinhateiro: ‘Há três anos que venho procurar frutos nesta figueira e não 
os encontro. Deves cortá-la. Porque há-de estar ela a ocupar inutilmente a terra?’. Mas o vinhateiro 
respondeu-lhe: ‘Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e 
deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

Nesta terceira etapa da caminhada para a Páscoa somos chamados, 
mais uma vez, a repensar a nossa existência. O tema fundamental da liturgia 
de hoje é a “conversão”. Com este tema enlaça-se o da “libertação”: o Deus libertador 
propõe-nos a transformação em homens novos, livres da escravidão do egoísmo e do 
pecado, para que em nós se manifeste a vida em plenitude, a vida de Deus. 

A primeira leitura fala-nos do Deus que não suporta as injustiças e as 
arbitrariedades e que está sempre presente naqueles que lutam pela libertação. É esse 
Deus libertador que exige de nós uma luta permanente contra tudo aquilo que nos 
escraviza e que impede a manifestação da vida plena. A segunda leitura avisa-nos que o 
cumprimento de ritos externos e vazios não é importante; o que é importante é a adesão 
verdadeira a Deus, a vontade de aceitar a sua proposta de salvação e de viver com Ele 
numa comunhão íntima.   

O Evangelho contém um convite a uma transformação radical da existência, a 
uma mudança de mentalidade, a um recentrar a vida de forma que Deus e os seus 
valores passem a ser a nossa prioridade fundamental. Se isso não acontecer, diz Jesus, a 
nossa vida será cada vez mais controlada pelo egoísmo que leva à morte. 

A proposta principal que Jesus apresenta neste episódio chama-se “conversão” 
(“metanoia”). Não se trata de penitência externa, ou de um simples arrependimento dos 
pecados; trata-se de um convite à mudança radical, à reformulação total da vida, da 
mentalidade, das atitudes, de forma que Deus e os seus valores passem a estar em 
primeiro lugar. É este caminho a que somos chamados a percorrer neste tempo, a fim de 
renascermos, com Jesus, para a vida nova do Homem Novo. Concretamente, em que é 
que a minha mentalidade deve mudar? Quais são os valores a que eu dou prioridade e 
que me afastam de Deus e das suas propostas? 

Essa transformação da nossa existência não pode ser adiada indefinidamente. 
Temos à nossa disposição um tempo relativamente curto: é necessário aproveitá-lo e 
deixar que em nós cresça, o mais cedo possível, o Homem Novo. Está em jogo a nossa 
felicidade, a vida em plenitude… Porquê adiar a sua concretização? 

Uma outra proposta convida-nos a cortar definitivamente da nossa mentalidade 
a ligação directa entre pecado e castigo. Dizer que as coisas boas que nos acontecem são 
a recompensa de Deus para o nosso bom comportamento e que as coisas más são o 
castigo para o nosso pecado, equivale a acreditarmos num deus mercantilista e 
chantagista que, evidentemente, não tem nada a ver com o nosso Deus. 
 
 

ORAÇÃO… 
Deus paciente e misericordioso, que não castigas, mas 

apelas à conversão, eu Te suplico: socorre a minha fraqueza e 
fortalece a minha vontade, a fim de que eu não adie permanente 
mente o cumprimento da tua vontade. 

Faz com que eu jamais me considere superior seja a quem 
for, pois sem a tua graça estou sempre em risco de sair da 
caridade, de não acreditar no teu amor e de me escandalizar com 
a cruz. 


