
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Viseu: Bispo defende que eutanásia «não seja uma distracção política e legislativa» 
perante nova crise social e económica 

D. António Luciano desafia padres da diocese a serem «cuidadores». 
O bispo de Viseu apelou hoje, 19/06/2020, à “defesa da vida” como prioridade 

pastoral na diocese e criticou o regresso dos trabalhos parlamentares para a legalização da 
eutanásia, em tempos de pandemia. 

“Que a eutanásia não seja uma distracção política e legislativa”, disse D. António 
Luciano, na homilia da Missa Crismal a que presidiu na Catedral diocesana. 

“A defesa da vida deve estar como prioridade na nossa pastoral”, acrescentou, 
perante os sacerdotes que se reuniram numa celebração que tinha sido adiada, na última 
Quinta-feira Santa, por causa da crise sanitária provocada pela Covid-19. 

O bispo de Viseu disse que compete aos católicos, também, lutar “contra as 
desigualdades e formas crescentes de pobreza”, que estão a surgir com a pandemia, afectando 
em particular os idosos. 

O responsável católico alertou para as consequências de uma “cultura de morte”, 
pedindo que todos respondam à actual pandemia com “liberdade e co-responsabilidade”. 

Na Solenidade do Coração de Jesus, dia particularmente dedicado aos sacerdotes 
na tradição católica, D. António Luciano pediu a todos que rezem pelos sacerdotes e que 
estes tenham sabedoria” para a nova fase que se inicia, após o confinamento. 

“Todos os esforços e sacrifícios feitos até este momento, espero que não sejam em 
vão”, apontou. 

A intervenção citou as angústias dos pobres e dos que sofrem, neste momento, 
“rostos e histórias partilhadas” a que ninguém deve ficar indiferente. 

“O nosso mundo precisa de sentir o conforto dos cuidadores”, referiu o bispo de 
Viseu aos padres da diocese. 

O prelado teme que, depois da pandemia de Covid-19 surjam “outras pandemias, 
como a pobreza e o desemprego”. 

“Não abandonemos os pobres, partilhemos o pão para que não haja mais fome. 
Não queremos que entre nós alguém perca a alegria de viver e de servir”. 

A Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, também dia de oração pela 
santificação dos sacerdotes, foi a data marcada para a renovação das suas promessas, 
“imprescindíveis para a missão da Igreja”, indicou D. António Luciano. 

O responsável alertou para o “mundanismo” de tarefas que não são “ministério 
sacerdotal nem pastoral”. 

Na celebração foram recordados os sacerdotes que assinalam o aniversário da sua 
ordenação, incluindo um 70.º aniversário, e o médico que morreu esta quinta-feira, de Covid-
19 no hospital de São José, em Lisboa. 
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9h 
Matança 
 
10h15 
Queiriz 
 
11h30 
PenaVerde 
 

* 19h 
Queiriz 

19h 
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Matança 
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Forninhos 

19h 
Dornelas 
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PenaVerde 

9h 
Forninhos 
 
10h15 
Dornelas 
 
11h30 
Queiriz 
 
14h30 
Matança 

N.B.: Sagrado Coração de Jesus que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I     Jer 20, 10-13 
«Salvou a vida dos pobres das mãos dos perversos» 

 
Leitura do Livro do profeta Jeremias 
Disse Jeremias: «Eu ouvia as invectivas da multidão: ‘Terror por toda a parte! 
Denunciai-o, vamos denunciá-lo!’. Todos os meus amigos esperavam que eu desse 
um passo em falso: ‘Talvez ele se deixe enganar e assim o poderemos dominar e 
nos vingaremos dele’. Mas o Senhor está comigo como herói poderoso e os meus 
perseguidores cairão vencidos. Ficarão cheios de vergonha pelo seu fracasso, 
ignomínia eterna que não será esquecida. Senhor do Universo, que sondais o justo e 
perscrutais os rins e o coração, possa eu ver o castigo que dareis a essa gente, pois a 
Vós confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, que salvou a vida do 
pobre das mãos dos perversos». 
Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL           Salmo 68 (69), 8-10.14.17. 33-35 (R. 14c) 
Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor. 
 
LEITURA II                   Rom 5, 12-15 

«O dom gratuito não é como a falta» 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 
Irmãos: Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a 
morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De 
facto, até à Lei, existia o pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta, 
se não houver lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo para 
aqueles que não tinham pecado por uma transgressão à semelhança de Adão, que é 
figura d’Aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a falta. Se pelo 
pecado de um só todos pereceram, com muito mais razão a graça de Deus, dom 
contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, se concedeu com abundância a 
todos os homens. 
Palavra do Senhor. 
 
 
EVANGELHO       Mt 10, 26-33 

«Não temais os que matam o corpo» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: «Não tenhais medo dos homens, 
pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nada há oculto que não venha 
a conhecer-se. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia; e o que escutais ao 
ouvido proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não 
podem matar a alma. Temei antes Aquele que pode lançar na geena a alma e o 
corpo. Não se vendem dois passarinhos por uma moeda? E nem um deles cairá por 
terra sem consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos 
contados. Portanto, não temais: valeis muito mais do que todos os passarinhos. A 
todo aquele que se tiver declarado por Mim diante dos homens, também Eu Me 
declararei por ele diante do meu Pai que está nos Céus. Mas àquele que Me negar 
diante dos homens, também Eu o negarei diante do meu Pai que está nos Céus». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

Nas leituras deste 12º Domingo do Tempo Comum, cruzam-se vários 
temas. No geral, os três textos que nos são propostos apresentam uma reflexão 
sobre alguns aspectos do discipulado. Fundamentalmente, diz-se quem é o 
discípulo (é todo aquele que, pelo baptismo, se identifica com Jesus, faz de Jesus a sua 
referência e O segue) e define-se a missão do discípulo (tornar presente na história e no 
tempo o projecto de salvação que Deus tem para os homens). Na primeira leitura mostra-se 
como todos podem colaborar na realização do projecto salvador de Deus. De uma forma 
directa (Eliseu) ou de uma forma indirecta (a mulher sunamita), todos têm um papel a 
desempenhar para que Deus se torne presente no mundo e interpele os homens. A segunda 
leitura recorda que o cristão é alguém que, pelo Baptismo, se identificou com Jesus. A partir 
daí, o cristão deve seguir Jesus no caminho do amor e do dom da vida e renunciar 
definitivamente ao pecado. 

O Evangelho é uma catequese sobre o discipulado, com vários passos. Num 
primeiro passo, define o caminho do discípulo: o discípulo tem de ser capaz de fazer de Jesus 
a sua opção fundamental e seguir o seu mestre no caminho do amor e da entrega da vida. 
Num segundo passo, sugere que toda a comunidade é chamada a dar testemunho da Boa 
Nova de Jesus. No terceiro passo, promete uma recompensa àqueles que acolherem, com 
generosidade e amor, os missionários do “Reino”. Jesus não é um demagogo que faz 
promessas fáceis e cuja preocupação é juntar adeptos ou atrair multidões a qualquer preço. 
Ele veio ao nosso encontro com uma proposta de salvação e de vida plena; no entanto, essa 
proposta implica uma adesão séria, exigente, radical, sem “paninhos quentes” ou “meias 
tintas”. O caminho que Jesus propõe não é um caminho de “massas”, mas um caminho de 
“discípulos”: implica uma adesão incondicional ao “Reino”, à sua dinâmica, à sua lógica; e 
isso não é para todos, mas apenas para os discípulos que fazem, séria e conscientemente, essa 
opção. Dentro do quadro de exigências que Jesus apresenta aos discípulos, sobressai a 
exigência de preferir Jesus à própria família. Isso não significa, evidentemente, que devamos 
rejeitar os laços que nos unem àqueles que amamos… A forma exigente como Jesus põe a 
questão da adesão ao “Reino” e à sua dinâmica, faz-nos pensar na nossa pastoral – 
vocacionada para ser uma pastoral de “massas” – e na tentação que sentem os agentes da 
pastoral no sentido de facilitar as coisas, de não ser exigentes… Às vezes, interessa mais que 
as estatísticas da paróquia apresentem um grande número de baptizados, de casamentos, de 
crismas, de comunhões, do que propor, com exigência, a radicalidade do Evangelho e dos 
valores de Jesus… Às vezes, as pessoas procuram os ritos cristãos por tradição, por 
influências do meio social ou familiar, porque “a cerimónia religiosa fica bonita nas 
fotografias…”. Sem recusarmos nada devemos, contudo, fazê-las perceber que a opção pelo 
baptismo ou pelo casamento religioso é uma opção séria e exigente, que só faz sentido no 
quadro de um compromisso com o “Reino” e com a proposta de Jesus. 

Como é que, na nossa comunidade, são vistos aqueles que se dão, de forma mais 
plena e mais total, ao anúncio do Evangelho: são reconhecidos e apoiados, ou são 
injustamente criticados e vítimas de maledicência, de invejas e de ciúmes? 
 

ORAÇÃO… 
Disse Jesus aos seus discípulos: “Não julgueis, para que 

não sejais julgados; pois, segundo o juízo com que julgardes; e 
com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. 
Porque olhas tu para a palha que está no olho de teu irmão, e não 
notas a trave no teu olho? Como ousas dizer a teu irmão “Deixa-
me tirar-te do olho uma palha”, tendo tu uma trave no teu? 
Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás para 
tirar a palha do olho de teu irmão”. 
 


