
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Vaticano: Francisco pediu para «apreciarem a diversidade e as qualidades dos 
outros» 

Francisco recordou, os apóstolos São Pedro e São Paulo e pediu para 
“apreciarem a diversidade e as qualidades dos outros”. “Nesta festa, que une dois 
Apóstolos tão diferentes, devemos aprender a apreciar a diversidade, as qualidades dos 
outros; reconhecer seus dons, sem maldade ou inveja. Quanto é belo saber que 
partilhamos a mesma fé, o mesmo amor, a mesma esperança e o mesmo Senhor”, disse 
Francisco, do alto da janela da residência apostólica. Francisco disse aos peregrinos que 
estavam na Praça de São Pedro que pedissem a “graça de amar a nossa Igreja, de ser 
irmãos e irmãs e de ter um coração que saiba acolher a todos, com o mesmo amor de 
Jesus por nós”.  “É a primeira vez que Jesus pronuncia a palavra Igreja. Porém, gostaria 
de convidar a meditar, de modo particular, não tanto no substantivo, mas no adjectivo da 
palavra “minha Igreja”. Jesus não fala da Igreja como uma realidade exterior, mas 
expressa seu grande amor por ela. Ele é apaixonado pela Igreja, por nós; ele ama a sua 
Igreja como sua esposa”. “Também nós podemos repetir “minha Igreja”. Não o 
devemos dizer, porém, com um sentido de pertença exclusiva, mas com amor inclusivo. 
Não para sermos diferentes dos outros, mas para sentirmos a beleza de estar com os 
outros”, referiu. 
 
> Bispo de Viseu preside à festa do Senhor Bom Jesus do Pico 

O bispo de Viseu, D. António Luciano, vai presidir à “festa principal” do 
Senhor Bom Jesus Milagroso, “uma das mais emblemáticas manifestações religiosas do 
Arquipélago dos Açores”, que começam com uma novena a partir de 27 de Julho. “Não 
se trata de uma festa apenas do Pico mas de todas as ilhas do triângulo (Pico, Faial, São 
Jorge)”, disse o reitor do Santuário do Senhor Bom Jesus do Pico, o padre Marco 
Martinho, divulga o sítio diocesano ‘Igreja Açores’. 

‘Ai de mim se não evangelizar’ é mote para as celebrações no santuário 
diocesano em São Mateus: A “festa principal”, a 6 de Agosto, vai ser presidida por D. 
António Luciano, bispo da Diocese de Viseu que foi nomeado a 3 de Maio de 2018. A 
novena de preparação que este ano vai ter como pregador o padre Jacob Vasconcelos, 
director do Serviço da Catequese, Evangelização e Missão de Angra, começa dia 27 de 
Julho. O Senhor Bom Jesus Milagroso “é uma das mais emblemáticas” manifestações 
religiosas da Diocese de Angra e do Arquipélago dos Açores que conta com a 
participação de “milhares de forasteiros, sobretudo das ilhas vizinhas e também da 
diáspora”, entre 27 de Julho até 7 de Agosto. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Is 66, 10-14c 
«Farei correr para Jerusalém a paz como um rio» 

 
Leitura do Livro de Isaías 
Alegrai-vos com Jerusalém, exultai com ela, tod¬os vós que a amais. Com ela enchei-
vos de júbilo, todos vós que participastes no seu luto. Assim podereis beber e saciar-vos 
com o leite das suas consolações, podereis deliciar-vos no seio da sua magnificência. 
Porque assim fala o Senhor: «Farei correr para Jerusalém a paz como um rio e a riqueza 
das nações como torrente transbordante. Os seus meninos de peito serão levados ao colo 
e acariciados sobre os joelhos. Como a mãe que anima o seu filho, também Eu vos 
confortarei: em Jerusalém sereis consolados. Quando o virdes, alegrar-se-á o vosso 
coração e, como a verdura, retomarão vigor os vossos membros. A mão do Senhor 
manifestar-se-á aos seus servos. 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL               Salmo 65 (66), 1-3a.4-5.6-7a.16e.20 (R.1) 
A terra inteira aclame o Senhor. 
 
LEITURA II         Gal 6, 14-18 

«Trago no meu corpo os estigmas de Jesus» 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas 
Irmãos: Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela 
qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão nem 
a incircuncisão valem alguma coisa: o que tem valor é a nova criatura. Paz e 
misericórdia para quantos seguirem esta norma, bem como para o Israel de Deus. 
Doravante ninguém me importune, porque eu trago no meu corpo os estigmas de Jesus. 
Irmãos, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amen. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO – Forma longa            Lc 10, 1-12.17-20 

«A vossa paz repousará sobre eles» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, designou o Senhor setenta e dois discípulos e enviou-os dois a dois à 
sua frente, a todas as cidades e lugares aonde Ele havia de ir. E dizia-lhes: «A seara é 
grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande 
trabalhadores para a sua seara. Ide: Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. 
Não leveis bolsa nem alforge nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo 
caminho. Quando entrardes nalguma casa, dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’. E se lá 
houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles; senão, ficará convosco. Ficai 
nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não 
andeis de casa em casa. Quando entrardes nalguma cidade e vos receberem, comei do 
que vos servirem, curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o 
reino de Deus’. Mas quando entrardes nalguma cidade e não vos receberem, saí à praça 
pública e dizei: ‘Até o pó da vossa cidade que se pegou aos nossos pés sacudimos para 
vós. No entanto, ficai sabendo: Está perto o reino de Deus’. Eu vos digo: Haverá mais 
tolerância, naquele dia, para Sodoma do que para essa cidade». Os setenta e dois 
discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: «Senhor, até os demónios nos 
obedeciam em teu nome». Jesus respondeu-lhes: «Eu via Satanás cair do céu como um 
relâmpago. Dei-vos o poder de pisar serpentes e escorpiões e dominar toda a força do 
inimigo; nada poderá causar-vos dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos 
vos obedecem; alegrai-vos antes porque os vossos nomes estão escritos nos Céus». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

Embora as leituras de hoje nos projectem em sentidos diversos, 
domina a temática do “envio”: na figura dos 72 discípulos do 
Evangelho, na figura do profeta anónimo que fala aos habitantes de 
Jerusalém do Deus que os ama, ou na figura do apóstolo Paulo que anuncia a glória 
da cruz, somos convidados a tomar consciência de que Deus nos envia a 
testemunhar o seu Reino. 

Na primeira leitura, apresenta-se a palavra de um profeta anónimo, enviado 
a proclamar o amor de pai e de mãe que Deus tem pelo seu Povo. O profeta é 
sempre um enviado que, em nome de Deus, consola os homens, liberta-os do medo 
e acena-lhes com a esperança do mundo novo que está para chegar. Na segunda 
leitura, o apóstolo Paulo deixa claro qual o caminho que o apóstolo deve percorrer: 
não o podem mover interesses de orgulho e de glória, mas apenas o testemunho da 
cruz – isto é, o testemunho desse Jesus, que amou radicalmente e fez da sua vida 
um dom a todos. Mesmo no sofrimento, o apóstolo tem de testemunhar, com a 
própria vida, o amor radical; é daí que nasce a vida nova do Homem Novo. 

O Evangelho que hoje nos é proposto sugere, essencialmente, que os 
discípulos – a totalidade dos discípulos – são responsáveis pela continuação no 
mundo do projecto libertador de Jesus, do projecto do Reino. Estamos 
verdadeiramente conscientes disto? Como é que, na prática, anunciamos Jesus? 
Jesus já chegou, efectivamente, ao nosso local de trabalho, à nossa escola, à nossa 
paróquia, à nossa comunidade religiosa? De quem é a responsabilidade, se Jesus 
ainda parece estar ausente de tantos sectores da vida de hoje? Conseguimos dormir 
tranquilos quando o egoísmo, a injustiça, a escravidão assentam arraiais à nossa 
volta e impedem o Reino de acontecer? O ser “cordeiro no meio de lobos” e o não 
levar “nem bolsa, nem alforge, nem sandálias” sugere que o anúncio do Reino não 
depende do poder dos instrumentos utilizados. Procurar conquistar poder 
económico ou político para depois impor o Evangelho, controlar os mass-media ou 
utilizar sofisticadas técnicas de marketing para “vender” a proposta do Reino é 
negar a essência do Evangelho – que é amor, partilha, serviço, vividos na 
simplicidade, na humildade, no despojamento… 

O “não andeis de casa em casa” sugere que o missionário deve contentar-
se com aquilo que põem à sua disposição e viver com simplicidade e sem 
exigências. O seu objectivo não é enriquecer ou viver de acordo com o último grito 
do conforto ou da moda; a sua prioridade é o anúncio do Reino: tudo o mais é 
secundário. 

O anúncio do “Reino” não se esgota em palavras, mas deve ser 
acompanhado de gestos concretos… O missionário tem de mostrar nos seus gestos 
o amor, o serviço, o perdão, a doação que ele anuncia em palavras (se isso não 
acontecer, o seu testemunho é oco, hipócrita, incoerente e não convencerá 
ninguém). 
 
 
 

ORAÇÃO… 
“Não vos alegreis, porque os espíritos maus vos estão sujeitos, 

mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos nos céus”. Hoje, 
Senhor, agradeço todo o teu amor por mim, a graça de me sentir 
amado. Que eu viva cada momento agradecido por tudo o que colocas 
no meu caminho, certo de que tudo é para melhor Te servir e amar. 
 


