
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

> Viseu: Bispo faz duplo apelo aos pais para inscreverem os filhos na catequese e nas 
aulas de Religião e Moral Católica 

D. António Luciano reflecte sobre vocação, ecologia e economia, numa mensagem 
à diocese. 

O bispo de Viseu faz hoje “dois apelos” aos pais e encarregados de educação na 
diocese para inscreverem os filhos na catequese paroquial e na disciplina de Educação Moral 
e Religiosa Católica (EMRC). 

“Nestes dias de matrícula dos vossos filhos na Escola não deixeis de os inscrever 
nas Aulas de Religião e Moral Católica, pois elas são importantes e estruturantes para a 
formação integral dos vossos filhos”, explica D. António Luciano. 

Numa nota publicada hoje no sítio online da diocese, o responsável católico pede 
aos pais que cuidem dos filhos no presente “com qualidade humana ética, cívica e espiritual” 
para o futuro, “que será a pertença a um mundo renovado”. 

O segundo apelo, que é também uma “preocupação” para o bispo de Viseu, é que 
os pais inscrevam os filhos na catequese paroquial, sem deixarem “de ser os primeiros 
catequistas”. 

Na nota ‘O mundo precisa do Testemunho da Fé – O testemunho dos Santos 
Apóstolos Pedro e Paulo enriquece, ilumina e fortalece a vida da Igreja’, o bispo de Viseu 
questiona-se sobre o lugar do “dom da vocação” no mundo hoje. 

D. António Luciano assinala que em tempo de pandemia toda a pastoral da Igreja, 
“porque deve ser vocacional, há de continuar a propor aos jovens a radicalidade da vocação” 
e explica que hoje “Deus continua a chamar”. 

“A dinâmica do chamamento e o projecto de uma pastoral vocacional hoje é 
sempre algo de actual. Os verbos a utilizar são os mesmos: chamar, propor, apontar um ideal 
de vida, um projecto de realização pessoal”, acrescenta, sobre o objectivo de toda a pastoral 
vocacional e eclesial. 

Para o bispo de Viseu a crise vocacional da Igreja, “tantas vezes apontada pela 
diminuição da natalidade”, assenta numa “sociedade consumista, hedonista, ateia, 
descartável, pragmática, sem valores e princípios orientadores, sem líderes na família, na 
escola, na Igreja, na sociedade”. 

Na nota publicada online, o bispo de Viseu observa o tempo em que se vive hoje, 
“e mesmo dentro da própria Igreja”, é um período de “muitos ruídos”, por isso é necessário 
cultivar uma “pastoral de escuta, de disponibilidade, de resposta generosa, de compromisso 
assumido e de fidelidade provada”. 

Neste contexto, D. António Luciano alerta para “o problema da ecologia global do 
planeta e de uma economia que não mate”, expressões do Papa Francisco, que são 
“discutidas por todos, mas não assumidas numa vida de entrega”. 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I         Zac 9, 9-10 
«Eis o teu Rei que vem ao teu encontro, humildemente...» 

 
Leitura da Profecia de Zacarias 
Eis o que diz o Senhor: «Exulta de alegria, filha de Sião, solta brados de 
júbilo, filha de Jerusalém. Eis o teu Rei, justo e salvador, que vem ao teu 
encontro, humildemente montado num jumentinho, filho duma jumenta. 
Destruirá os carros de combate de Efraim e os cavalos de guerra de 
Jerusalém; e será quebrado o arco de guerra. Anunciará a paz às nações: o 
seu domínio irá de um mar ao outro mar e do Rio até aos confins da terra». 
Palavra do Senhor. 
 
 
SALMO RESPONSORIAL       Salmo 144 (145), 1-2.8-9.10-11.13cd-14 
Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. 
 
 
LEITURA II             Rom 8, 9.11-13 

«Se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis» 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 
Irmãos: Vós não estais sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o 
Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de 
Cristo, não Lhe pertence. Se o Espírito d’Aquele que ressuscitou Jesus de 
entre os mortos habita em vós, Ele, que ressuscitou Cristo Jesus de entre os 
mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que 
habita em vós. Assim, irmãos, não somos devedores à carne, para vivermos 
segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se pelo 
Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. 
Palavra do Senhor. 
 
 
EVANGELHO                 Mt 11, 25-30 

«Sou manso e humilde de coração» 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, Jesus exclamou: «Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da 
terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as 
revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, Eu Te bendigo, porque assim foi do teu 
agrado. Tudo Me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o 
Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser 
revelar. Vinde a Mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e Eu vos 
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de Mim, que sou manso e 
humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o 
meu jugo é suave e a minha carga é leve». 
Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia deste Domingo ensina-nos onde encontrar Deus. 
Garante-nos que Deus não Se revela na arrogância, no orgulho, na 
prepotência, mas sim na simplicidade, na humildade, na pobreza, na 
pequenez. A primeira leitura apresenta-nos um enviado de Deus que vem ao encontro 
dos homens na pobreza, na humildade, na simplicidade; e é dessa forma que elimina os 
instrumentos de guerra e de morte e instaura a paz definitiva. 

No Evangelho, Jesus louva o Pai porque a proposta de salvação que Deus faz 
aos homens (e que foi rejeitada pelos “sábios e inteligentes”) encontrou acolhimento no 
coração dos “pequeninos”. Os “grandes”, instalados no seu orgulho e auto-suficiência, 
não têm tempo nem disponibilidade para os desafios de Deus; mas os “pequenos”, na 
sua pobreza e simplicidade, estão sempre disponíveis para acolher a novidade 
libertadora de Deus. 

Na segunda leitura, Paulo convida os crentes – comprometidos com Jesus 
desde o dia do Baptismo – a viverem “segundo o Espírito” e não “segundo a carne”. A 
vida “segundo a carne” é a vida daqueles que se instalam no egoísmo, orgulho e auto-
suficiência; a vida “segundo o Espírito” é a vida daqueles que aceitam acolher as 
propostas de Deus.  

Na verdade, os critérios de Deus são bem estranhos, vistos de cá de baixo, com 
as lentes do mundo… Nós, homens, admiramos e incensamos os sábios, os inteligentes, 
os intelectuais, os ricos, os poderosos, os bonitos e queremos que sejam eles (“os 
melhores”) a dirigir o mundo, a fazer as leis que nos governam, a ditar a moda ou as 
ideias, a definir o que é correcto ou não é correcto. Mas Deus diz que as coisas 
essenciais são muito mais depressa percebidas pelo “pequeninos”: são eles que estão 
sempre disponíveis para acolher Deus e os seus valores e para arriscar nos desafios do 
“Reino”. Quantas vezes os pobres, os pequenos, os humildes são ridicularizados, 
tratados como incapazes, pelos nossos “iluminados” fazedores de opinião, que tudo 
sabem e que procuram impor ao mundo e aos outros as suas visões pessoais e os seus 
pseudo-valores… A Palavra de Deus ensina: a sabedoria e a inteligência não garantem a 
posse da verdade; o que garante a posse da verdade é ter um coração aberto a Deus e às 
suas propostas (e com frequência, com muita frequência, são os pobres, os humildes, os 
pequenos que “sintonizam” com Deus e que acolhem essa verdade que Ele quer oferecer 
aos homens para os levar à vida em plenitude). Como é que chegamos a Deus? Como 
percebemos o seu “rosto”? Há crentes que, por terem feito catequese, por irem à missa 
ao domingo e por fazerem parte do conselho pastoral da paróquia, acham que conhecem 
Deus (isto é, que têm com Ele uma relação estreita de intimidade e comunhão) … Mas 
atenção: só “conhece” Deus quem é simples e humilde e está disposto a seguir Jesus no 
caminho da entrega a Deus e da doação da vida aos homens. É no seguimento de Jesus – 
e só aí – que nos tornamos “filhos” de Deus. 
 
 

ORAÇÃO… 
Senhor, neste Domingo, peço-Te o dom da alegria da 
ressurreição. Ajuda-me a ser pequenino, pois só assim serei capaz 
de colher a novidade do teu Reino na minha vida. Quero 
aprender contigo a ser manso e humildade coração, sobretudo 
para com as pessoas com quem tenho mais dificuldade de relação, 
para que na minha vida transpareça a autenticidade do 
Evangelho, cheio de perdão e misericórdia. 


