
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> D. António Luciano: - “Preocupa-me muito a falta de vocações sacerdotais” 
D. António Luciano tem no centro das suas preocupações a urgência de vocações 

sacerdotais, como pode ler-se na entrevista que concedeu ao Jornal da Beira, órgão de 
comunicação da Diocese, a propósito da passagem do primeiro aniversário da sua entrada 
como Pastor desta porção da Igreja, que está em Viseu. Respigamos as respostas que deu 
nessa entrevista: 

“Como dizia há um ano, estou a aprender a ser Bispo. Como Maria, quero louvar o 
Senhor. Como sabemos o balanço tem muitos aspectos positivos, mas também tem outros 
que eu gostaria de ter trabalhado mais e de modo diferente. Mas gerir as coisas de Deus, da 
Igreja, de uma Diocese, de pessoas humanas, crentes e pessoas de boa vontade na 
complexidade dos nossos dias nem sempre é fácil. Perante os dons e maravilhas que Deus 
nos dá, não deixo de pedir: “Senhor tem piedade de mim que sou um homem pecador”, e 
como Jesus e Maria dizer: eis-me aqui para “fazer a tua vontade”. Dou graças a Deus pela 
sua bondade e misericórdia ao longo deste ano de ministério episcopal e de todo o bem que 
Ele quis realizar através de mim para o maior bem do povo de Deus.” 

“O Bispo deve ser um vigilante, um pai, um amigo que anuncia com fé e alegria o 
Evangelho de Jesus, em especial aos mais frágeis, débeis, doentes, famílias, crianças, 
adolescentes, jovens, casais, leigos empenhados na vida da Igreja, sacerdotes, diáconos, 
seminaristas,  consagrados (as), religiosos(as) missionários(as), membros de Institutos 
Seculares e a todas as pessoas de boa vontade. O que é preciso é confiar no Senhor e, perante 
as dificuldades, entregar-lhe tudo na oração, pedir a sabedoria, o conselho e agir também 
com a prudência evangélica. É preciso acreditar que é o Espírito Santo que conduz a Igreja e 
quando nós somos dóceis vem em auxílio da nossa fraqueza. A Igreja, como mãe, mestra e 
educadora, tem a assistência do Espírito e por isso supre aquilo que nós por vezes não somos 
capazes de fazer. Deixemo-nos conduzir por Deus e pelo maior bem da Igreja.” 

“Quero continuar a estar atento a todos, mas às vezes também não conseguimos 
fazer todo o bem que gostaríamos. Há sempre alguém que sem nós querermos pode ficar na 
margem. Se, porventura, aconteceu isso com alguém, peço desculpa e perdão pelo dano 
causado ou pela indiferença.” 

“Os sacerdotes em comunhão com o Bispo, fomentando a comunhão, a unidade e a 
fraternidade sacramental, devem estar disponíveis para exercerem o seu ministério onde 
Deus os chama, ou a Igreja os envia em missão para ser imagem de Cristo, o Bom Pastor.”  

“Preocupa-me muito a falta de vocações sacerdotais e a tristeza de este ano não 
ordenar nenhum sacerdote. Mas Deus que ama muito cada um de nós e a Igreja, está acima 
de tudo isto. Nós temos que rezar, pedir novas vocações, mas pedir também a conversão e 
perseverança de todos os chamados a uma vocação específica de consagração e de todo o 
povo de Deus. Este povo que Deus ama, foi chamado à santidade. Este é o grande desafio e a 
grande meta.” 
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N.B.:  

Domingo 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 
04 05 06 07 08 09 10 11 

9h 
Matança 
(Sra. dos 
Milagres) 
 
10h30 
Moreira (S. 
Domingos) 
 
11h45 
Dornelas 
(S. 
Bárbara) 
 
14h30 
Queiriz 

 
19h30 
Mosteiro – 
Nª Srª de 
Lurdes 
(PenaVerde) 

11h30 Lar 
de 
PenaVerde 
 
19h 
Colherinhas 
(Dornelas) 
 
20h Prado 
(PenaVerde) 

18h30 
Feitais 
(PenaVerde) 
 
19h30 
Matança 

18h30 
Queiriz 
 
19h30 
Moreira 
(PenaVerde) 
– Nicho de 
S. 
Domingos 

19h30 
Dornelas 
 
20h30 
Mosteiro – 
S. Sebastião 
(PenaVerde) 

10h Cas. 
15h Bapt. 
 
18h 
Matança 
 
19h30 
PenaVerde 
 
21h Casal 
do Monte – 
Procissão. 

9h 
Forninhos 
 
10h Casal 
do Monte 
(Sra. da 
Cabeça) 
 
11h30 
Prado (S. 
Bárbara) 
 
13h e 14h 
Bapt.’s 
 
15h 
Colherinhas 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I            Co (Ecle) 1, 2; 2, 21-23  
«Que aproveita ao homem todo o seu trabalho?» 

 
Leitura do Livro de Coelet  
Vaidade das vaidades – diz Coelet – vaidade das vaidades: tudo é vaidade. 
Quem trabalhou com sabedoria, ciência e êxito, tem de deixar tudo a outro que 
nada fez. Também isto é vaidade e grande desgraça. Mas então, que aproveita 
ao homem todo o seu trabalho e a ânsia com que se afadigou debaixo do sol? 
Na verdade, todos os seus dias são cheios de dores e os seus trabalhos cheios de 
cuidados e preocupações; e nem de noite o seu coração descansa. Também isto 
é vaidade. Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL       Salmo 89 (90), 3-6.12-14.17 (R. 1)  
Senhor, tendes sido o nosso refúgio através das gerações. 
 
LEITURA II               Col 3, 1-5.9-11  

«Aspirai às coisas do alto, onde está Cristo» 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses 
Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo está 
sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. 
Porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. 
Quando Cristo, que é a vossa vida, Se manifestar, também vós vos 
manifestareis com Ele na glória. Portanto, fazei morrer o que em vós é terreno: 
imoralidade, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é uma idolatria. 
Não mintais uns aos outros, vós que vos despojastes do homem velho com as 
suas acções e vos revestistes do homem novo, que, para alcançar a verdadeira 
ciência, se vai renovando à imagem do seu Criador. Aí não há grego ou judeu, 
circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre; o que há é Cristo, 
que é tudo e está em todos. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO                   Lc 12, 13-21  

«O que preparaste, para quem será?» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, alguém, do meio da multidão, disse a Jesus: «Mestre, diz a meu 
irmão que reparta a herança comigo». Jesus respondeu-lhe: «Amigo, quem Me 
fez juiz ou árbitro das vossas partilhas?». Depois disse aos presentes: «Vede 
bem, guardai-vos de toda a avareza: a vida de uma pessoa não depende da 
abundância dos seus bens». E disse-lhes esta parábola: «O campo dum homem 
rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: ‘Que hei-de fazer, 
pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: Deitarei abaixo 
os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo 
e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Minha alma, tens muitos 
bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te’. Mas Deus 
respondeu-lhe: ‘Insensato! Esta noite terás de entregar a tua alma. O que 
preparaste, para quem será?’. Assim acontece a quem acumula para si, em vez 
de se tornar rico aos olhos de Deus». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia deste Domingo questiona-nos acerca da atitude que 
assumimos face aos bens deste mundo. Sugere que eles não podem ser 
os deuses que dirigem a nossa vida; e convida-nos a descobrir e a amar 
esses outros bens que dão verdadeiro sentido à nossa existência e que nos garantem 
a vida em plenitude. 

Na primeira leitura, temos uma reflexão do “qohélet” sobre o sem sentido 
de uma vida voltada para o acumular bens… Embora a reflexão do “qohélet” não vá 
mais além, ela constitui um patamar para partirmos à descoberta de Deus e dos seus 
valores e para encontramos aí o sentido último da nossa existência. A segunda 
leitura convida-nos à identificação com Cristo: isso significa deixarmos os “deuses” 
que nos escravizam e renascermos continuamente, até que em nós se manifeste o 
Homem Novo, que é “imagem de Deus”. 

No Evangelho, através da “parábola do rico insensato”, Jesus denuncia a 
falência de uma vida voltada apenas para os bens materiais: o homem que assim 
procede é um “louco”, que esqueceu aquilo que, verdadeiramente, dá sentido à 
existência. 

A Palavra de Deus que aqui nos é servida questiona fortemente alguns dos 
fundamentos sobre os quais a nossa sociedade se constrói. O capitalismo selvagem 
que, por amor do lucro, escraviza e obriga a trabalhar até à exaustão (e por salários 
miseráveis) homens, mulheres e crianças, continua vivo em tantos cantos do nosso 
planeta…. Podemos, tranquilamente, comprar e consumir produtos que são fruto da 
escravidão de tantos irmãos nossos? Devemos consentir, com a nossa indiferença e 
passividade, em aumentar os lucros imoderados desses empresários/sanguessugas 
que vivem do sangue dos outros? 

Entre nós, o capitalismo assume um “rosto” mais humano nas teses do 
liberalismo económico; mas continua a impor a filosofia do lucro, a escravatura do 
trabalhador, a prioridade dos critérios de planificação, de eficiência, de produção 
em relação às pessoas. Podemos consentir que o mundo se construa desta forma? 
Podemos consentir que as leis laborais favoreçam a escravidão do trabalhador? Que 
podemos fazer? Nós cristãos – nós Igreja – não temos uma palavra a dizer e uma 
posição a tomar face a isto? 

Qualquer trabalhador – muitos de nós, provavelmente – passa a vida numa 
escravatura do trabalho e dos bens, que não deixa tempo nem disponibilidade para 
as coisas importantes – Deus, a família, os irmãos que nos rodeiam. Muitas vezes, o 
mercado de trabalho não nos dá outra hipótese (se não produzimos de acordo com a 
planificação da empresa, outro ocupará, rapidamente, o nosso lugar); outras vezes, 
essa escravatura do trabalho resulta de uma opção consciente… Quantas pessoas 
escolhem prescindir dos filhos, para poder dedicar-se a uma carreira de êxito 
profissional que as torne milionárias antes dos quarenta anos… Quantas pessoas 
esquecem as suas responsabilidades familiares, porque é mais importante assegurar 
o dinheiro suficiente para as férias na Tailândia ou na República Dominicana… 
Quantas pessoas renunciam à sua dignidade e aos seus direitos, para aumentar a 
conta bancária… Tornamo-nos, assim, mais felizes e mais humanos? É aí que está o 
verdadeiro sentido da vida? 

O que Jesus denuncia aqui não é a riqueza, mas a deificação da riqueza. 
Até alguém que fez “voto de pobreza” pode deixar-se tentar pelo apelo dos bens e 
colocar neles o seu interesse fundamental… A todos Jesus recomenda: “cuidado 
com os falsos deuses; não deixem que o acessório vos distraia do fundamental”. 
 


