
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Moçambique: Projecto solidário português ajuda crianças a voltarem às aulas 
depois da destruição provocada pelo ciclone Idai 

A organização não-governamental portuguesa SOPRO, em parceria com a 
Associação ‘Amigos da Montanha’, ajudou a equipar uma sala de aula em Moçambique 
com capacidade para 50 alunos sentados. Num comunicado enviado à Agência 
ECCLESIA, esta ONG adianta que o projecto educativo está ligado à Missão de São 
Francisco de Assis em Mangunde, na Província de Sofala. A mesma fonte refere ainda 
que “esta acção só foi possível” graças aos fundos recolhidos durante a Meia Maratona 
de Barcelos organizada pela Associação ‘Amigos da Montanha’. 

Uma iniciativa que permitiu recolher cerca de dois mil euros de donativos e 
que teve como lema ‘Juntos pela Beira’, em alusão à catástrofe natural que atingiu 
gravemente aquela região moçambicana, com a passagem do ciclone Idai em Março 
deste ano. 

A SOPRO refere que vai continuar empenhada em angariar fundos que 
permitam às crianças, aos jovens e aos adultos moçambicanos regressar gradualmente às 
aulas, depois da destruição provocada pelo ciclone. 

O projecto ‘Quero a minha Escola de Volta’ pretende a médio prazo ajudar a 
equipar várias salas de aula ligadas a missões actualmente em marcha no território 
moçambicano. 

No comunicado são citadas as missões de Machanga (40 carteiras), 
Estanquinha (112 carteiras) e Barada (500 carteiras), esta última “a mais afectada pelo 
ciclone Idai”. 

“Acreditamos que Pequenos Gestos Mudam o Mundo, por isso agradecemos a 
todos os que já contribuíram e aos que possam vir a contribuir para continuar a ajudar 
Moçambique!”, referem os promotores destas acções de solidariedade. 
 
> Vaticano: Papa Francisco assinala Dia Internacional da Juventude 

O Papa Francisco assinalou o 20º Dia Internacional da Juventude, que se 
comemora hoje, com um tweet em @Pontifex_pt, a sua conta na rede social Twitter. “A 
educação com horizontes abertos à transcendência ajuda os jovens a sonhar e a construir 
um mundo mais bonito. #IYD2019”, publicou o Papa Francisco. ‘Educação 
transformadora’ é o tema do 20º Dia Internacional da Juventude que se inspira no 
objectivo número 4 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: “Garantir 
uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e promover oportunidades de 
aprendizagem no decorrer da vida para todos”. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Is 66, 18-21 
«De todas as nações hão-de reconduzir os vossos irmãos» 

 

Leitura do Livro de Isaías 
Eis o que diz o Senhor: «Eu virei reunir todas as nações e todas as línguas, para 
que venham contemplar a minha glória. Eu lhes darei um sinal e de entre eles 
enviarei sobreviventes às nações: a Társis, a Fut, a Lud, a Mosoc, a Rós, a 
Tubal e a Javã, às ilhas remotas que não ouviram falar de Mim nem 
contemplaram ainda a minha glória, para que anunciem a minha glória entre as 
nações. De todas as nações, como oferenda ao Senhor, eles hão-de reconduzir 
todos os vossos irmãos, em cavalos, em carros, em liteiras, em mulas e em 
dromedários, até ao meu santo monte, em Jerusalém – diz o Senhor – como os 
filhos de Israel trazem a sua oblação em vaso puro ao templo do Senhor. 
Também escolherei alguns deles para sacerdotes e levitas». Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL    Salmo 116 (117), 1.2 (R. Mc 16, 15) 
Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. 
 
LEITURA II         Hebr 12, 5-7.11-13 

«O Senhor corrige aquele que ama» 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
Irmãos: Já esquecestes a exortação que vos é dirigida, como a filhos que sois: 
«Meu filho, não desprezes a correcção do Senhor, nem desanimes quando Ele te 
repreende; porque o Senhor corrige aquele que ama e castiga aquele que 
reconhece como filho». É para vossa correcção que sofreis. Deus trata-vos 
como filhos. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Nenhuma correcção, 
quando se recebe, é considerada como motivo de alegria, mas de tristeza. Mais 
tarde, porém, dá àqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de 
justiça. Por isso, levantai as vossas mãos fatigadas e os vossos joelhos 
vacilantes e dirigi os vossos passos por caminhos direitos, para que o coxo não 
se extravie, mas antes seja curado. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO                   Lc 13, 22-30 
«Hão-de vir do Oriente e do Ocidente e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus» 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, Jesus dirigia-Se para Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias 
por onde passava. Alguém Lhe perguntou: «Senhor, são poucos os que se 
salvam?». Ele respondeu: «Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque 
Eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Uma vez que o dono 
da casa se levante e feche a porta, vós ficareis fora e batereis à porta, dizendo: 
‘Abre-nos, senhor’; mas ele responder-vos-á: ‘Não sei donde sois’. Então 
começareis a dizer: ‘Comemos e bebemos contigo e tu ensinaste nas nossas 
praças’. Mas ele responderá: ‘Repito que não sei donde sois. Afastai-vos de 
mim, todos os que praticais a iniquidade’. Aí haverá choro e ranger de dentes, 
quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac e Jacob e todos os Profetas, e vós 
a serdes postos fora. Hão-de vir do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e 
sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Há últimos que serão dos primeiros e 
primeiros que serão dos últimos». Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia deste Domingo propõe-nos o tema da “salvação”. Diz-
nos que o acesso ao “Reino” - à vida plena, à felicidade total 
(“salvação”) - é um dom que Deus oferece a todos os homens e 
mulheres, sem excepção; mas, para lá chegar, é preciso renunciar a uma vida 
baseada nesses valores que nos tornam orgulhosos, egoístas, prepotentes, auto-
suficientes, e seguir Jesus no seu caminho de amor, de entrega, de dom da vida. Na 
primeira leitura, um profeta não identificado propõe-nos a visão da comunidade 
escatológica: será uma comunidade universal, à qual terão acesso todos os povos da 
terra, sem excepção. Os próprios pagãos serão chamados a testemunhar a Boa Nova 
de Deus e serão convidados para o serviço de Deus, sem qualquer discriminação 
baseada na raça, na etnia ou na origem. A segunda leitura parece, à primeira vista, 
apresentar um tema um tanto deslocado e marginal, em relação ao que nos é 
proposto pelas outras duas leituras; no entanto, as ideias propostas são uma outra 
forma de abordar a questão da “porta estreita”: o verdadeiro crente enfrenta com 
coragem os sofrimentos e provações, vê neles sinais do amor de Deus que, dessa 
forma, educa, corrige, mostra o sem sentido de certas opções e nos prepara para a 
vida nova do “Reino”. 

No Evangelho, Jesus - confrontado com uma pergunta acerca do número 
dos que se salvam - sugere que o banquete do “Reino” é para todos; no entanto, não 
há entradas garantidas, nem bilhetes reservados: é preciso fazer uma opção pela 
“porta estreita” e aceitar seguir Jesus no dom da vida e no amor total aos irmãos. 
Em primeiro lugar, é preciso ter a consciência de que o “Reino” não está 
condicionado a qualquer lógica de sangue, de etnia, de classe, de ideologia política, 
de estatuto económico: é uma realidade que Deus oferece gratuitamente a todos; 
basta que se acolha essa oferta de salvação, se adira a Jesus e se aceite entrar pela 
“porta estreita”. Tenho consciência de que a comunidade de Jesus é a comunidade 
onde todos cabem e onde ninguém é excluído e marginalizado?  

“Entrar pela porta estreita” significa, na lógica de Jesus, fazer-se pequeno, 
simples, humilde, servidor, capaz de amar os outros até ao extremo e de fazer da 
vida um dom. Por outras palavras: significa seguir Jesus no seu exemplo de amor e 
de entrega. Quando Tiago e João pretenderam reivindicar lugares privilegiados no 
“Reino”, Jesus apressou-Se a dizer-lhes que era necessário primeiro partilhar o 
destino de Jesus e fazer da vida um dom (“beber o cálice”) e um serviço (“o Filho 
do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida”). Jesus é, 
portanto, o modelo de todos os que querem “entrar pela porta estreita”. É o seu 
exemplo que é proposto a todos os discípulos. Já constatámos todos que esta “porta 
estreita” não é, hoje, muito popular. A este propósito, os homens de hoje têm 
perspectivas bem diferentes de Jesus... A felicidade, a vida plena encontra-se, para 
muitos dos nossos contemporâneos, no poder, no êxito, na exposição social, nos 
cinco minutos de fama que a televisão proporciona, no dinheiro (afinal, o novo deus 
que move o mundo, que manipula as consciências e que define quem tem ou não 
êxito, quem é ou não feliz). Como nos situamos face a isto? As nossas opções vão 
mais vezes na linha da “porta larga” do mundo, ou da “porta estreita” de Jesus?  
Este aviso toca de forma especial aqueles que conheceram bem Jesus, que se 
sentaram com Ele à mesa (da Eucaristia), que escutaram as suas palavras, que 
fizeram parte do conselho pastoral da paróquia, que foram fiéis guardiães das 
chaves da igreja ou dos cheques da conta bancária paroquial, que até, se calhar, se 
sentaram em tronos episcopais ou papais... mas que nunca se preocuparam em 
entrar pela “porta estreita” do serviço, da simplicidade, do amor, do dom da vida. 
Esses - Jesus é perfeitamente claro e objectivo - não terão lugar no “Reino”. 


