
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Franciscanos: Papa destaca a «fraternidade», a «menoridade» e a «paz» como 
valores que devem desafiar o mundo 

O Papa acolheu no Vaticano 400 crianças das cidades de Génova e da 
Sardenha, numa iniciativa com o lema ‘Uma ponte de ouro num mar de luz’. De acordo 
com o portal Vatican News, os mais novos chegaram para este encontro com Francisco, 
em Roma, através de comboio (Génova) e de barco (Sardenha), com histórias 
impressionantes de vida para contar. A iniciativa, promovida anualmente pelo Conselho 
Pontifício para a Cultura, tem como intervenientes “crianças que enfrentaram situações 
de dificuldade e fragilidade social”, explica a Santa Sé. Este ano destinou-se às crianças 
que foram atingidas com a queda da Ponte Morandi, em Génova, e que sofreram com as 
inundações na ilha da Sardenha. As crianças dialogaram com o Papa argentino sobre o 
impacto e as consequências vividas com as diferentes tragédias e vão lançar uma 
mensagem de solidariedade. A iniciativa “não é só um evento”, realça a Santa Sé, mas 
um “percurso pedagógico e educativo” que continua durante todo o ano escolar dentro 
das escolas, através de actividades preparatórias e momentos de encontro e formação. 
Os mais novos partilharam com Francisco alguns dos trabalhos que foram realizando ao 
longo do ano, inseridos neste projecto. 
 
> Cova da Iria: Jovens desafiados a «Entre o solo e o sol – A identidade cristã na 
luz de Fátima» 

O Departamento de Pastoral da Mensagem de Fátima desafia os jovens (18 a 
35 anos) a descobrirem, de 19 a 31 de Julho de 2019, um itinerário de espiritualidade, 
naquele santuário, «Entre o solo e o sol – A identidade cristã na luz de Fátima». 

Esta iniciativa tem o objectivo de proporcionar uma “caminhada conjunta a 
todos aqueles que se interroguem sobre a vida e o seu lugar” e será “uma experiência 
vivida em grupo, em que cada participante encontrará lugar para o seu próprio percurso 
pessoal”, realça uma nota enviada à Agência ECCLESIA. 

Uma das primeiras actividades previstas no programa de actividades será “uma 
caminhada de dois dias e duas noites, onde o nascer e o pôr-do-sol, levarão os jovens a 
reflectir sobre a sua génese e a fazer experiência do que é ser peregrino”, lê-se. 

Estão previstas acções de voluntariado, a cuidar de pessoas com deficiência 
profunda, no Centro de Apoio a Deficientes João Paulo II e a acolher os peregrinos no 
Santuário de Fátima. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I    Zac 12, 10-11; 13, 1  
«Voltarão os olhos para aquele a quem trespassaram» (Jo 19, 37) 

 
Leitura da Profecia de Zacarias  
Eis o que diz o Senhor: «Sobre a casa de David e os habitantes de Jerusalém 
derramarei um espírito de piedade e de súplica. Ao olhar para Mim, a quem 
trespassaram, lamentar-se-ão como se lamenta um filho único, chorarão como 
se chora o primogénito. Naquele dia, haverá grande pranto em Jerusalém, como 
houve em Hadad-Rimon, na planície de Megido. Naquele dia, jorrará uma 
nascente para a casa de David e para os habitantes de Jerusalém, a fim de lavar 
o pecado e a impureza».  
Palavra do Senhor.  
 
SALMO RESPONSORIAL              Salmo 62 (63), 2-6.8-9 (R. 2b)  
A minha alma tem sede de Vós, meu Deus. 
 
LEITURA II       Gal 3, 26-29  

«Todos vós que recebestes o baptismo de Cristo, 
fostes revestidos de Cristo» 

 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas  
Irmãos: Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque todos 
vós, que fostes baptizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. Não há judeu 
nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher; todos vós 
sois um só em Cristo Jesus. Mas, se pertenceis a Cristo, sois então descendência 
de Abraão, herdeiros segundo a promessa.  
Palavra do Senhor.  
 
 
EVANGELHO        Lc 9, 18-24  

«És o Messias de Deus. 
O Filho do homem tem de sofrer muito» 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas  
Um dia, Jesus orava sozinho, estando com Ele apenas os discípulos. Então 
perguntou-lhes: «Quem dizem as multidões que Eu sou?». Eles responderam: 
«Uns, dizem que és João Baptista; outros, que és Elias; e outros, que és um dos 
antigos profetas que ressuscitou». Disse-lhes Jesus: «E vós, quem dizeis que Eu 
sou?». Pedro tomou a palavra e respondeu: «És o Messias de Deus». Ele, 
porém, proibiu-lhes severamente de o dizerem fosse a quem fosse e 
acrescentou: «O Filho do homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos 
anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas; tem de ser morto e 
ressuscitar ao terceiro dia». Depois, dirigindo-Se a todos, disse: «Se alguém 
quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-
Me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há-de perdê-la; mas quem perder a sua 
vida por minha causa, salvá-la-á».  
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia deste Domingo coloca no centro da nossa reflexão 
a figura de Jesus: quem é Ele e qual o impacto que a sua proposta de 
vida tem em nós? A Palavra de Deus que nos é proposta impele-nos a descobrir 
em Jesus o “messias” de Deus, que realiza a libertação dos homens através do 
amor e do dom da vida; e convida cada “cristão” à identificação com Cristo – 
isto é, a “tomar a cruz”, a fazer da própria vida um dom generoso aos outros. A 
primeira leitura apresenta-nos um misterioso profeta “trespassado”, cuja entrega 
trouxe conversão e purificação para os seus concidadãos. Revela, pois, que o 
caminho da entrega não é um caminho de fracasso, mas um caminho que gera 
vida nova para nós e para os outros. João, o autor do Quarto Evangelho, 
identificará essa misteriosa figura profética com o próprio Cristo. A segunda 
leitura reforça a mensagem geral da liturgia deste domingo, insistindo que o 
cristão deve “revestir-se” de Jesus, renunciar ao egoísmo e ao orgulho e 
percorrer o caminho do amor e do dom da vida. Esse caminho faz dos crentes 
uma única família de irmãos, iguais em dignidade e herdeiros da vida em 
plenitude.  

O Evangelho confronta-nos com a pergunta de Jesus: “e vós, quem 
dizeis que Eu sou?” Paralelamente, apresenta o caminho messiânico de Jesus, 
não como um caminho de glória e de triunfos humanos, mas como um caminho 
de amor e de cruz. “Conhecer Jesus” é aderir a Ele e segui-l’O nesse caminho 
de entrega, de doação, de amor total. 

O Evangelho de hoje define a existência cristã como um “tomar a cruz” 
do amor, da doação, da entrega aos irmãos. Supõe uma existência vivida na 
simplicidade, no serviço humilde, na generosidade, no esquecimento de si para 
se fazer dom aos outros. É esse o “caminho” que eu procuro percorrer? 

Na sociedade em geral e na Igreja em particular, encontramos muitos 
cristãos para quem o prestígio, as honras, os postos elevados, os tronos, os 
títulos são uma espécie de droga de que não prescindem e a que não podem 
fugir. Frequentemente, servem-se dos carismas e usam as tarefas que lhe são 
confiadas para se auto-promover, gerando conflitos, rivalidades, ciúmes e mal-
estar. À luz do “tomar a cruz e seguir Jesus”, que sentido é que isto fará? Como 
podemos, pessoal e comunitariamente, lidar com estas situações? Podemos 
tolerá-las – em nós ou nos outros? Como é possível usar bem os talentos que 
nos são confiados, sem nos deixarmos tentar pelo prestígio, pelo poder, pelas 
honras? Tem alguma importância, à luz do que Jesus aqui ensina, que a Igreja 
apareça em lugar proeminente nos acontecimentos sociais e mundanos e que 
exija tratamentos de privilégio? 

Quem é Jesus, para nós? É alguém que conhecemos das fórmulas do 
catecismo ou dos livros de teologia, sobre quem sabemos dizer coisas que 
aprendemos nos livros? Ou é alguém que está no centro da nossa existência, 
cujo “caminho” tem um real impacto no nosso dia a dia, cuja vida circula em 
nós e nos transforma, com quem dialogamos, com quem nos identificamos e a 
quem amamos? 

É na oração que eu procuro perceber a vontade de Deus e encontrar o 
caminho do amor e do dom da vida? Nos momentos das decisões importantes 
da minha vida, sinto a necessidade de dialogar com Deus e de escutar o que Ele 
tem para me dizer? 


