
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Vaticano: Papa deixa conselhos para as férias 
O Papa retomou no Vaticano os encontros semanais com peregrinos, após a 

tradicional pausa do mês de Julho, deixando conselhos para o período de férias em que 
muitas pessoas se encontram. 

“Desejo-vos boas férias: que sejam para vós não só a oportunidade de 
descansar, mas também uma oportunidade para reavivar os laços de amor com Deus e 
com os homens. Não descureis a oração diária, a participação na Eucaristia dominical e 
a partilha do tempo com os outros”, disse, no auditório Paulo VI, perante milhares de 
pessoas reunidas para a 280ª audiência geral do actual pontificado, iniciado em Março 
de 2013.   Francisco sublinhou ainda a importância do contacto com a natureza.  
“Contemplai a beleza da criação, contemplando a omnipotência, a sabedoria e o amor 
do Criador”, recomendou. 

O encontro contou com uma saudação particular a peregrinos de língua 
portuguesa, entre eles um grupo de escuteiros de Paranhos e fiéis da paróquia de Rio 
Tinto, na Diocese do Porto. 

“Deixo votos de que possais, vós todos, dar-vos sempre conta do dom 
maravilhoso que é a vida. Vele sobre o vosso caminho a Virgem Maria e vos ajude a ser 
sinal de confiança e esperança no meio dos vossos irmãos. Sobre vós e vossas famílias 
desça a Bênção de Deus”, disse o Papa. 

A reflexão de Francisco centrou-se na primeira cura relatada no livro bíblico 
dos Atos dos Apóstolos, pelos discípulos São Pedro e São João.   Aqui vemos o retracto 
de uma Igreja que olha para quem está em dificuldade, para criar relações com 
significado, pontes de amizade e solidariedade. O rosto de uma Igreja sem fronteiras, 
que se sente mãe de todos e que vive a arte do acompanhamento, caracterizadas pela 
delicadeza com que nos aproximamos da terra sagrada do outro”. Francisco desafiou os 
peregrinos a “deixar-se levantar” por Jesus e a questionar-se, interiormente: “Qual é a 
nossa riqueza, qual é o nosso tesouro?”. 

No final do encontro, o Papa apontou a próxima celebração da festa de Santa 
Teresa Benedita da Cruz (Edith Stein), padroeira da Europa, no dia 9 de Agosto. 

“Convido todos a olhar para as suas escolhas corajosas, manifestadas numa 
autêntica conversão a Cristo, bem como no dom da sua vida, contra todas as formas de 
intolerância e de perversão ideológica”, concluiu. 

Desde 2013, foram feitos 12 ciclos de catequeses nestes encontros semanais, 
além das audiências dedicadas a temas específicos como o Advento, o Natal, a 
Quaresma e a Páscoa. 
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8h30 
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18h30 
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Feitais 
(PenaVerde) 

11h Lar de 
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Mosteiro – 
S. Sebastião 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I          Jer 38, 4-6.8-10 
«Geraste-me como homem de discórdia para toda a terra» (Jer 15, 10) 

 

Leitura do Livro de Jeremias 
Naqueles dias, os ministros disseram ao rei de Judá: «Esse Jeremias deve 
morrer, porque semeia o desânimo entre os combatentes que ficaram na 
cidade e também todo o povo com as palavras que diz. Este homem não 
procura o bem do povo, mas a sua perdição». O rei Sedecias respondeu: 
«Ele está nas vossas mãos; o rei não tem poder para vos contrariar». 
Apoderaram-se então de Jeremias e, por meio de cordas, fizeram-no descer 
à cisterna do príncipe Melquias, situada no pátio da guarda. Na cisterna não 
havia água, mas apenas lodo, e Jeremias atolou-se no lodo. Entretanto, 
Ebed-Melec, o etíope, saiu do palácio e falou ao rei: «Ó rei, meu senhor, 
esses homens procederam muito mal tratando assim o profeta Jeremias: 
meteram-no na cisterna, onde vai morrer de fome, pois já não há pão na 
cidade». Então o rei ordenou a Ebed-Melec, o etíope: «Leva daqui contigo 
três homens e retira da cisterna o profeta Jeremias, antes que ele morra». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL       Salmo 39 (40), 2.3.4.18 (R. 14b) 
Senhor, socorrei-me sem demora. 
 

LEITURA II                  Hebr 12, 1-4 
«Corramos com perseverança 

para o combate que se apresenta diante de nós» 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
Irmãos: Estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, 
ponhamos de parte todo o fardo e pecado que nos cerca e corramos com 
perseverança para o combate que se apresenta diante de nós, fixando os 
olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição. Renunciando à 
alegria que tinha ao seu alcance, Ele suportou a cruz, desprezando a sua 
ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Pensai n’Aquele que 
suportou contra Si tão grande hostilidade da parte dos pecadores, para não 
vos deixardes abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue, 
na luta contra o pecado.  Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO                 Lc 12, 49-53 

«Não vim trazer a paz, mas a desunião» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Eu vim trazer o fogo à 
terra e que quero Eu senão que ele se acenda? Tenho de receber um 
baptismo e estou ansioso até que ele se realize. Pensais que Eu vim 
estabelecer a paz na terra? Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão. A 
partir de agora, estarão cinco divididos numa casa: três contra dois e dois 
contra três. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a 
mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora 
contra a sogra».  Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A Palavra de Deus que hoje nos é servida convida-nos a tomar 
consciência da radicalidade e da exigência da missão que Deus nos 
confia. Não há meios-termos: Deus convida-nos a um compromisso, 
corajoso e coerente, com a construção do “novo céu” e da “nova terra”. É essa a 
nossa missão profética. 

A primeira leitura apresenta-nos a figura do profeta Jeremias. O profeta 
recebe de Deus uma missão que lhe vai trazer o ódio dos chefes e a desconfiança do 
Povo de Jerusalém: anunciar o fim do reino de Judá. Jeremias vai cumprir a missão 
que Deus lhe confiou, doa a quem doer. Ele sabe que a missão profética não é um 
concurso de popularidade, mas um testemunhar, com verdade e coerência, os 
projectos de Deus. 

A segunda leitura convida o cristão a correr de forma decidida ao encontro 
da vida plena – como os atletas que não olham a esforços para chegar à meta e 
alcançar a vitória. Cristo – que nunca cedeu ao mais fácil ou ao mais agradável, mas 
enfrentou a morte para realizar o projecto do Pai – deve ser o modelo para o cristão 
e que orienta a sua caminhada. 

O Evangelho reflecte sobre a missão de Jesus e as suas implicações. Define 
a missão de Jesus como um “lançar fogo à terra”, a fim de que desapareçam o 
egoísmo, a escravidão, o pecado e nasça o mundo novo – o “Reino”. A proposta de 
Jesus trará, no entanto, divisão, pois é uma proposta exigente e radical, que 
provocará a oposição de muitos; mas Jesus aceita mesmo enfrentar a morte, para 
que se realize o plano do Pai e o mundo novo se torne uma realidade palpável. 

O objectivo de Jesus não passava por conservar intacto o que já existia, 
pactuando com essa paz podre que não questiona o mal, a injustiça, a escravidão; o 
objectivo de Jesus passava por “incendiar o mundo”, pondo em causa tudo aquilo 
que escraviza o homem e o priva de vida. 

A proposta de Jesus não passa pela manutenção de uma paz podre, que não 
questiona nem incomoda ninguém, mas por opções radicais, que interpelam e que 
obrigam a decisões arriscadas. No entanto, a Igreja de Jesus aceita muitas vezes 
abençoar as ideologias que escravizam e oprimem, para manter uma certa paz 
social, para “defender a civilização cristã” (como se pudessem ser cristãos aqueles 
que constroem máquinas de injustiça e de morte) ou para manter determinados 
privilégios. Quando isto acontece (e tem acontecido demasiadas vezes, ao longo da 
história), a Igreja estará a ser fiel a esse Jesus, que veio lançar o fogo à terra e que 
não veio trazer a paz, mas a divisão? 

O “fogo” que Jesus veio atear – fogo purificador e transformador – deve 
atingir o coração de cada um de nós e transformar as nossas vidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO 
Ajuda-me Senhor, a olhar com verdade para o mais íntimo 

de mim próprio. Para isso, Peço-Te paz interior para reconhecer 
e entender tudo o que fazes por mim através dos meus 
sentimentos, desejos e pensamentos em cada dia, para que possa 
estar em comunhão com a tua vontade. 
 


