
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Vaticano: Papa defende «cidadania plena» para a Pessoa com Deficiência 
O Papa Francisco assinalou na terça-feira a celebração do Dia Internacional das Pessoa 

com Deficiência, defendendo um mundo “mais humano”, que respeite a sua dignidade e 
promova a “cidadania plena” desta população. “Ainda hoje se constata a presença da cultura 
do descarte e muitos deles sentem que existem sem pertencer e sem participar”, adverte o 
texto divulgado esta manhã pelo Vaticano. O Papa sai em defesa dos direitos das pessoas 
com deficiência e das suas famílias, destacando a necessidade de “tornar o mundo mais 
humano, removendo tudo o que as impede de viver uma cidadania plena”.  A mensagem 
condena os “obstáculos do preconceito”, antes de pedir a promoção da “acessibilidade aos 
lugares e à qualidade de vida, considerando todas as dimensões” da pessoa.  Fazer boas leis e 
derrubar as barreiras físicas é importante, mas não é suficiente, se não for mudada a 
mentalidade, se não se superar a cultura que causa desigualdades, impedindo às pessoas com 
deficiência a participação activa na vida diária”. 

Francisco inicia a sua mensagem convidando os católicos a “renovar o olhar de fé, que vê 
em cada irmão ou irmã a presença do próprio Cristo”, que exige que cada ser humano seja 
tratado com dignidade, “para uma participação activa na comunidade civil e eclesial”. 

O Papa fala em “exilados ocultos”, nas famílias e na sociedade, evocando em particular 
os idosos que “se sentem um peso, uma presença incómoda” para as pessoas à sua volta. 

“Uma pessoa com deficiência, para se construir, precisa não apenas de existir, mas 
também de pertencer a uma comunidade”, conclui. 

“Se quisermos ter Natal a sério, olhemos bem à nossa volta: quer nas instituições, onde 
muitos estão, quer nas casas em que muitos permanecem, na vida, onde não faltam 
dependências”, pediu D. Manuel Clemente aos participantes. 

Marcelo Rebelo de Sousa também se associou a este Dia Internacional, instituído pelas 
Nações Unidas em 1992, com uma mensagem publicada no portal da Presidência da 
República, agradecendo “a todos os portugueses com deficiência o seu esforço e contributo 
na construção de uma sociedade mais rica e plural”. 

“Propondo a celebração deste Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, as Nações 
Unidas desafiam-nos a derrubar barreiras. A derrubar as barreiras das acessibilidades, físicas 
ou tecnológicas, as barreiras à igualdade de oportunidades na formação e no emprego, as 
barreiras ao pleno exercício da cidadania e à participação política dos cidadãos com 
deficiência ou algum tipo de incapacidade”, refere o chefe de Estado. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Gen 3, 9-15.20 
«Estabelecerei inimizade entre a tua descendência e a descendência dela» 

 

Leitura do Livro do Génesis 
Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: «Onde 
estás?». Ele respondeu: «Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e, como estava nu, 
tive medo e escondi-me». Disse Deus: «Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias 
tu comido dessa árvore, da qual te proibira comer?». Adão respondeu: «A mulher que 
me destes por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi». O Senhor Deus 
perguntou à mulher: «Que fizeste?» E a mulher respondeu: «A serpente enganou-me e 
eu comi». Disse então o Senhor Deus à serpente: «Por teres feito semelhante coisa, 
maldita sejas entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Hás-
de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade 
entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te esmagará a 
cabeça e tu a atingirás no calcanhar». O homem deu à mulher o nome de ‘Eva’, porque 
ela foi a mãe de todos os viventes. 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL          Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4 (R. 1a) 
Cantai ao Senhor um cântico novo: o Senhor fez maravilhas. 
 
LEITURA II         Rom 15, 4-9 

Cristo salva todos os homens 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 
Irmãos: Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, a fim de que, 
pela paciência e consolação que vêm das Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da 
paciência e da consolação vos conceda que alimenteis os mesmos sentimentos uns para 
com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, numa só alma e com uma só voz, 
glorifiqueis a Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhei-vos, portanto, uns aos 
outros, como Cristo vos acolheu, para glória de Deus. Pois Eu vos digo que Cristo Se 
fez servidor dos judeus, para mostrar a fidelidade de Deus e confirmar as promessas 
feitas aos nossos antepassados. Por sua vez, os gentios dão glória a Deus pela sua 
misericórdia, como está escrito: «Por isso eu Vos bendirei entre as nações e cantarei a 
glória do vosso nome». 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO           Lc 1, 26-38 

«Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 
Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada 
Nazaré, a uma Virgem desposada com um homem chamado José, que era descendente 
de David. O nome da Virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo: 
«Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo». Ela ficou perturbada com estas palavras e 
pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria, porque 
encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um Filho, a quem porás o 
nome de Jesus. Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus Lhe 
dará o trono de seu pai David; reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado 
não terá fim». Maria disse ao Anjo: «Como será isto, se eu não conheço homem?». O 
Anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá 
com a sua sombra. Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua 
parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice e este é o sexto mês daquela a 
quem chamavam estéril; porque a Deus nada é impossível». Maria disse então: «Eis a 
escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

Na Solenidade da Imaculada Conceição somos convidados a 
equacionar o tipo de resposta que damos aos desafios de Deus. Ao 
propor-nos o exemplo de Maria de Nazaré, a liturgia convida-nos a 
acolher, com um coração aberto e disponível, os planos de Deus para nós e para o 
mundo. A primeira leitura mostra, recorrendo à história mítica de Adão e Eva, o 
que acontece quando rejeitamos as propostas de Deus e preferimos caminhos de 
egoísmo, de orgulho e de auto-suficiência... Viver à margem de Deus leva, 
inevitavelmente, a trilhar caminhos de sofrimento, de destruição, de infelicidade e 
de morte. A segunda leitura garante-nos que Deus tem um projecto de vida plena, 
verdadeira e total para cada homem e para cada mulher, um projecto que desde 
sempre esteve na mente do próprio Deus. Esse projecto, apresentado aos homens 
através de Jesus Cristo, exige de cada um de nós uma resposta decidida, total e sem 
subterfúgios. 

O Evangelho apresenta a resposta de Maria ao plano de Deus. Ao contrário 
de Adão e Eva, Maria rejeitou o orgulho, o egoísmo e a auto-suficiência e preferiu 
conformar a sua vida, de forma total e radical, com os planos de Deus. Do seu "sim" 
total, resultou salvação e vida plena para ela e para o mundo. A liturgia deste dia 
afirma, de forma clara e insofismável, que Deus ama os homens e tem um projecto 
de vida plena para lhes oferecer. Como é que esse Deus cheio de amor pelos seus 
filhos intervém na história humana e concretiza, dia a dia, essa oferta de salvação? 
A história de Maria de Nazaré, bem como a de tantos outros "chamados", responde, 
de forma clara, a esta questão: é através de homens e mulheres atentos aos projectos 
de Deus e de coração disponível para o serviço dos irmãos que Deus actua no 
mundo, que Ele manifesta aos homens o seu amor, que Ele convida cada pessoa a 
percorrer os caminhos da felicidade e da realização plena. Já pensámos que é 
através dos nossos gestos de amor, de partilha e de serviço que Deus se torna 
presente no mundo e transforma o mundo? 

Outra questão é a dos instrumentos de que Deus se serve para realizar os 
seus planos... Maria era uma jovem mulher de uma aldeia obscura dessa "Galileia 
dos pagãos" de onde não podia "vir nada de bom". Não consta que tivesse uma 
significativa preparação intelectual, extraordinários conhecimentos teológicos, ou 
amigos poderosos nos círculos de poder e de influência da Palestina de então... 
Apesar disso, foi escolhida por Deus para desempenhar um papel primordial na 
etapa mais significativa na história da salvação. A história vocacional de Maria 
deixa claro que, na perspectiva de Deus, não são o poder, a riqueza, a importância 
ou a visibilidade social que determinam a capacidade para levar a cabo uma missão. 
Deus age através de homens e mulheres, independentemente das suas qualidades 
humanas. O que é decisivo é a disponibilidade e o amor com que se acolhem e 
testemunham as propostas de Deus. 

Diante dos apelos de Deus ao compromisso, qual deve ser a resposta do 
homem? É aí que somos colocados diante do exemplo de Maria... Confrontada com 
os planos de Deus, Maria responde com um "sim" total e incondicional. 
Naturalmente, ela tinha o seu programa de vida e os seus projectos pessoais; mas, 
diante do apelo de Deus, esses projectos pessoais passaram naturalmente e sem 
dramas a um plano secundário. Na atitude de Maria não há qualquer sinal de 
egoísmo, de comodismo, de orgulho, mas há uma entrega total nas mãos de Deus e 
um acolhimento radical dos caminhos de Deus. O testemunho de Maria é um 
testemunho questionante, que nos interpela fortemente... 
 


